
 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 
 

Με τη παρούσα µελέτη προβλέπονται εργασίες τσιµεντοστρώσεων σε δηµοτικές οδούς στις Κοινότητες 
Μανάση - Νικολή, Νεοχωρίου, Μαραντοχωρίου, Πόρου, Αθανίου και Βαυκερής. Συγκεκριµένα : 

 

• Μανάση - Νικολή 

� ∆ρόµος θέση Παναγία Μανάση 

Το µήκος του δρόµου είναι 80 µέτρα µε µέσο πλάτος 3,00 µ. θα διαστρωθεί σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 επί δοµικού πλέγµατος. Θα πραγµατοποιηθούν επίσης εργασίες καθαρισµού 
και διαµόρφωσης τάφρου απορροής όµβριων υδάτων   

� ∆ρόµος θέση Μπυρίνα Νικολή 

Το µήκος του δρόµου είναι 80 µέτρα µε µέσο πλάτος 3,00 µ. θα διαστρωθεί σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 επί δοµικού πλέγµατος. Θα πραγµατοποιηθούν επίσης εργασίες καθαρισµού 
και διαµόρφωσης τάφρου απορροής όµβριων υδάτων. 

• Νεοχώρι 

� ∆ρόµος θέση Άγιος ∆ηµήτριος 

Το µήκος του δρόµου είναι 70 µέτρα µε µέσο πλάτος 3,00 µ. θα διαστρωθεί σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 επί δοµικού πλέγµατος. Θα πραγµατοποιηθούν επίσης εργασίες καθαρισµού 
και διαµόρφωσης τάφρου απορροής όµβριων υδάτων. 

� ∆ρόµος θέση Ζαβάτα 

Το µήκος του δρόµου είναι 40 µέτρα µε µέσο πλάτος 3,00 µ. θα διαστρωθεί σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 επί δοµικού πλέγµατος. Θα πραγµατοποιηθούν επίσης εργασίες καθαρισµού 
και διαµόρφωσης τάφρου απορροής όµβριων υδάτων 

� ∆ρόµος θέση Πιτάς 

Το µήκος του δρόµου είναι 50 µέτρα µε µέσο πλάτος 3,00 µ. θα διαστρωθεί σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 επί δοµικού πλέγµατος. Θα πραγµατοποιηθούν επίσης εργασίες καθαρισµού 
και διαµόρφωσης τάφρου απορροής όµβριων υδάτων 

 

• Μαραντοχωρί 

� ∆ρόµος στην θέση Καρυά  

Το µήκος του δρόµου είναι 330 µέτρα µε µέσο πλάτος 3,50 µ. θα διαστρωθεί σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 επί δοµικού πλέγµατος. Αρχικά θα πραγµατοποιηθούν εργασίες ισοπέδωσης µε 
χρήση εκσκαφέα φορτωτή λόγω της µεγάλης φθοράς στο οδόστρωµα ενώ σε σηµεία όπου 
παρατηρείται έλλειψη υλικού  θα κατασκευάζεται υπόβαση οδοστρωσίας. Θα πραγµατοποιηθούν 
επίσης εργασίες καθαρισµού και διαµόρφωσης τάφρου απορροής όµβριων υδάτων.   

 

• Πόρος 

 
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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�  ∆ρόµος στην θέση Ράχη  

Το µήκος του δρόµου είναι 100 µέτρα µε µέσο πλάτος 2,50 µ. θα διαστρωθεί σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 επί δοµικού πλέγµατος.  

� ∆ρόµος πλησίον Κοινοτικού Γραφείου  

Το µήκος του δρόµου είναι 50 µέτρα µε µέσο πλάτος 3,30 µ. Αρχικά θα πραγµατοποιηθούν 
εργασίες ισοπέδωσης µε χρήση εκσκαφέα φορτωτή ενώ σε σηµεία όπου παρατηρείται έλλειψη 
υλικού  θα κατασκευάζεται υπόβαση οδοστρωσίας. θα διαστρωθεί σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
επί δοµικού πλέγµατος. 

� ∆ρόµος στην θέση Πυργί  

Ο δρόµος αυτός παρουσιάζει µεγάλες φθορές στο οδόστρωµα του. Αρχικά θα πραγµατοποιηθούν 
εργασίες ισοπέδωσης µε χρήση εκσκαφέα φορτωτή ενώ σε σηµεία όπου παρατηρείται έλλειψη 
υλικού  θα κατασκευάζεται υπόβαση οδοστρωσίας. Θα πραγµατοποιηθούν επίσης εργασίες 
καθαρισµού και διαµόρφωσης τάφρου απορροής όµβριων υδάτων. Το  συνολικό µήκος 
παρεµβάσεων είναι 170 µέτρα περίπου µε µέσο πλάτος 3,50 µ. θα διαστρωθεί σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 επί δοµικού πλέγµατος.  

 

• Αθάνι 

�  ∆ρόµος προς νεκροταφείο 

Ο δρόµος αυτός παρουσιάζει µεγάλες φθορές στο οδόστρωµα του. Αρχικά θα πραγµατοποιηθούν 
εργασίες ισοπέδωσης µε χρήση εκσκαφέα φορτωτή ενώ σε σηµεία όπου παρατηρείται έλλειψη 
υλικού  θα κατασκευάζεται υπόβαση οδοστρωσίας. Θα πραγµατοποιηθούν επίσης εργασίες 
καθαρισµού και διαµόρφωσης τάφρου απορροής όµβριων υδάτων. Το  συνολικό µήκος 
παρεµβάσεων είναι 250 µέτρα περίπου µε µέσο πλάτος 3,50 µ. θα διαστρωθεί σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 επί δοµικού πλέγµατος 

 

• Βαυκερή 

� ∆ρόµος θέση Αγία Μαρίνα. 

Το µήκος του δρόµου είναι 80 µέτρα περίπου µε µέσο πλάτος 3,00 µ. θα διαστρωθεί σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 επί δοµικού πλέγµατος. 

� ∆ρόµος θέση Κόνισµα 

Το µήκος του δρόµου είναι 70 περίπου µέτρα µε µέσο πλάτος 3,00 µ. θα διαστρωθεί σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 επί δοµικού πλέγµατος.  

� ∆ρόµος θέση Λαγκαδιές  

Το µήκος του δρόµου είναι 110 µέτρα µε µέσο πλάτος 2,50 µ. θα διαστρωθεί σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 επί δοµικού πλέγµατος.  

 

   Η δαπάνη που απαιτείται είναι 80.645,17 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενω µε ΦΠΑ 100.000,00 €. 

 

Ισχύουσες διατάξεις: 

- Το Ν. 4412/08-08-2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
·- Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα    
Καλλικράτης» 
- Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού κώδικα, όπως ισχύει µε το Ν 3463/2006 

·Το Ν. 4782/2021 Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων 
συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 
για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία.  
 

 

 



ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥ∆Λ 

Λευκάδα,    09 -11-2021 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  

 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 

εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη 

διακήρυξη. 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 

εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, 

ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 

έργου, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων 

τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί 

να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον 

αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών 

µέσων. 

1.3

 Σύµφων

α µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου 

"κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος 

Τιµολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς 

φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, 

κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του 

έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν 

παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη 

Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή 

οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, 

εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους 

ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή 

άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών 

µέσων.  

 
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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1.3.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 

φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες 

φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και 

τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) 

των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε 

κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, 

σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 

ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις 

ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 

ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων 

που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) 

κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, 

υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, 

τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 

έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης 

γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, 

ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών 

εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους 

δηµοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 

αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των 

χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 

Περιβαλλοντικούς Ορους. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων 

και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 

Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, και 

προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον 

εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των 

υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά 

περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 

µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις 

ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το 

πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 

σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από 

την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

(α)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

∆ηµόσιο 

(β)  Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 

έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

 

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα 

µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 

ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου. 



 

1.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 

ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι 

δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 

εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική 

παραλαβή τους.  

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 

µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την 

κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες 

περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η 

αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 

καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις 

στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 

καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η 

αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.  

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται 

σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, 

µηχανηµάτων κ.λπ. 

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων 

και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα  

(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για 

αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  

(γ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  

(δ)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 

προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 

ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε 

άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης 

χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του 

έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των 

στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), 

κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών. 

 

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 

εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων 

υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του 

Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 

στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους 

καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο της 



Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών 

που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών 

σχεδίων µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα 

παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών 

διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 

προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 

γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 

έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., 

καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και 

ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους 

περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.20 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 

οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα 

συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας 

κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 

αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την 

εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών 

µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη 

τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 

γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, 

µελέτες ικριωµάτων κλπ. 

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες 

Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 

πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση 

του Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις 

σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή 

προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά 

όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 

υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 

1.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

  
1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως 
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης 
εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών 



επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
 

 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις 

εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του 

Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
1.5  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 

 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων 

µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών 

σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και 

των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 

προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο 

Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο 

εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 

ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, 

επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της 

εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο. 

 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο 

τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται 

σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την 

ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες 

δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται 

στο Τιµολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, 

υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 

2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 
 

•Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που 

έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  

•Ως "γαίες και ηµίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, 

καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο 

µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να 

εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), 

χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού. 

•Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 

χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. 

αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαµβάνονται και 

µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m3. 



• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί 

βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή 

αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών 

αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε 

απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη) 

 

2.2.2  ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 

να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

• Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες 

ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και 

ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

• Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες 

ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη 

οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

• Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), 

µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο 

παράθυρο). 

• Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 

πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

• Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

• Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

• Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

• Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

• Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που 

ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - 

δάπεδο). 

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

• Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας 

χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας. 

• Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

• Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

• Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 

• Αναστολείς (stoppers) 

• Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

• Αναστολείς θύρας - τοίχου 

• Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

• Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

• Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

• Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

• Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

• Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

• Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε 

Master Key 

• Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

• Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα 

ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων 

 



Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση 

περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος. 
 
 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους 

(m) γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος 

χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα 

γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος 

χρωµατισµού.  

Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των 

σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται σύµφωνα 

µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα 

παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών.  

Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 

"Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

 

Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε 

πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για 

χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του 

παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των 

ικριωµάτων.  

 

Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι 

δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα 

κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του 

ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως 

και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό 

απαιτείται ή επιβάλλεται. 

 

Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η 

επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής 

επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή 

τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, 

επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 

ύψους κάσσας θύρας. 

α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 

του ύψους κάσσας θύρας. 

α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσσα επί µπατικού 

 

1,00 

1,40 

1,80 



δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

1,60 

1,00 

4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 

γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών 

 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 

διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 

β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 

δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσµατα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 

γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερµαντικά σώµατα : 

Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 

συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 

θερµαντικών σωµάτων 

 

 

 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά 

πηγή προέλευσης και σκληρότητα: 

 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 

11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 



 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  
 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο 

12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες 

13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο 

14 Αράχωβας καφέ 

 

2.  Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση 

αυτών (νερόλουστρο) 

3.  Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό 

τσιµέντο. 
 

2.2.5.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 
 

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και 

ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο 

σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05. 

 

Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την 

πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12. 

 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό 

αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση 

µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού 

πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές 

προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30. 

 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το 

άρθρο 79.55. 

 

 



  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Α.  Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της 
καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 

 Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 

µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του 

έργου. 
 

 Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται 
οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m

3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28   

 - απόσταση ≥  5 km 0,21   

Με παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής 

κλίµακας εκσκαφές) 
  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥  5 km 0,18   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥  5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥  5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥  3 km 0,20   
 

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα 

(m
3
), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m
3
 κάθε εργασίας, όπως 

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), 

προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται 
µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, 

ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 
 

Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] 

παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 

βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό 

Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής 
(περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων 
κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 

 



 

 

• ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Οµάδα Χωµατουργικά 

 

ΑΤ 1.1 

 

Ισοπέδωση µε χρήση εκσκαφέα φορτωτή  (Ο∆ΟΣΧΕΤ.1140) 

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο1140 

Για την πλήρη κατασκευήν µορφώσεως και ισοπεδώσεως της επιφανείας του καταστρώµατος οδού άνευ οδοστρώµατος κατά τα 

οριζόµενα εις ΠΤΠ 33 άνευ της δαπάνης προµηθείας και µεταφοράς τυχόν αναγκαίου δια την ισοπέδωσιν προσθέτου υλικού µε την 

µεταφορά και απόθεση των προιόντων που θα προκύψουν απο τις εκσκαφές. 

(Τιμή ανά τετραγωνικόν μέτρον ισοπέδωσις 

επιφανείας). 

Ανάλυση εργασίας  

• διαµορφωτηρας  501 Η.∆. 0,000050* 648,30= 0,03 

• οδοστρωτηρας βαρυς  522 Η.∆. 0,000133* 480,71= 0,06 

• Υ∆ΩΡ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 

ΑΝΗΓΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΕΡΓΑΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΟΥ  112 Ωρα 0,006000* 16,84= 0,10 

 

Τιµή ανα m2 µηδέν ευρώ & ογδόντα λεπτά   (0,80 €) 

 

ΑΤ 1.2 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ `Η ΤΑΦΡΟΥ 

ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ  (Ο∆ΟΑ14) 

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο1310 

 Καθαρισµός και µόρφωση πρανών και πυθµένα υφιστάµενης τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου ερείσµατος, σε κάθε 

είδους έδαφος, µε διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη µελέτη, που θα εκτελεσθεί µε µηχανικά µέσα ή/και εργαλεία 

χειρός, µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

· η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης µηχανικών µέσων,  

· η δαπάνη της εργασίας καθαρισµού της τάφρου και µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα της ή του ερείσµατος,  

· η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισµού και µεταφοράς των παραγοµένων προϊόντων σε οποιαδήποτε 

απόσταση. 

 

 Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατοµής µε πλάτος πυθµένα έως 0,30 m. 

 

 Τιμή ανά μέτρο μήκους. 

 

Τιµή ανα m µηδέν ευρώ & εξήντα πέντε λεπτά   (0,65 €) 

 

ΑΤ 1.3 

 

Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους  (Ο∆ΟΓ1.1) 

Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο3121Β 

 Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα 

µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις 



µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας 

κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

·  η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

·  η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

·  η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική 

επιφάνεια. 

 Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή της στρώσεως, 

σύµφωνα µε την µελέτη.  

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης 

υπόβασης μεταβλητού πάχους 

Ανάλυση εργασίας  

• υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους Γ 1.01* m3 1,000000* 11,50= 11,50 

• µεταφορά υλικών ή προιόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση 

>= 5Km, σε οδούς καλής βατότητας ΜΕΤ2.1.2 m3Km 50,000000* 0,19= 9,50 

 

Τιµή ανα m3 είκοσι ένα ευρώ & µηδέν λεπτά   (21,00 €) 

Οµάδα Τεχνικά έργα 

 

ΑΤ 2.1 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20  (ΟΙΚ32.1.4) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3214 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m
3
). 

 

Γενική περιγραφή οµάδας 32.01 :  

 Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας 

σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ: 

 

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  

01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  

01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 

 Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται 

η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά 

πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

 

 Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον 

πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, 

τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 

(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το 

µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεπόµενων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) 

υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται 

ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της 

ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Αναδόχου. 



β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την 

εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων 

στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και 

τις ανοχές του τελειώµατος. 

 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η 

δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και 

αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό 

δάπεδο). 

 

 Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

  

 Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την 

µελέτη διαστάσεις  

Τιμή ανά (την πρόσθεσα εγώ για ένδειξη τέλους περιγραφής γενικού άρθρου) 

 

Τιµή ανα m3 ενενήντα ευρώ & µηδέν λεπτά   (90,00 €) 

 

ΑΤ 2.2 

 

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, δοµικά πλέγµατα B500C  (ΟΙΚ38.20.3) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3873 

 Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C 

και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και 

τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός 

σκυροδεµάτων" 

 

 Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. 

υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 

 

 Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν 

συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία 

προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  

 

 Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), 

τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά 

µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 

 

 Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην 

συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  

(mm2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0  Φ  Φ  19,6 0,154 

5,5  Φ  Φ  23,8 0,187 

6,0 Φ Φ Φ Φ Φ 28,3 0,222 

6,5  Φ  Φ  33,2 0,260 

7,0  Φ  Φ  38,5 0,302 

7,5  Φ  Φ  44,2 0,347 

8,0 Φ Φ Φ Φ Φ 50,3 0,395 

10,0 Φ  Φ  Φ 78,5 0,617 

12,0 Φ  Φ  Φ 113 0,888 

14,0 Φ  Φ  Φ 154 1,21 

16,0 Φ  Φ  Φ 201 1,58 

18,0 Φ     254 2,00 

20,0 Φ     314 2,47 



22,0 Φ     380 2,98 

25,0 Φ     491 3,85 

28,0 Φ     616 4,83 

32,0 Φ     804 6,31 

40,0 Φ     1257 9,86 

 

 Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, 

περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

·  Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

·  Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

·  Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη 

επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

·  Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

·  Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και 

υλικά). 

·  Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Τιµή ανα Kgr ένα ευρώ & ένα λεπτά   (1,01 €) 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥ∆Λ 

Λευκάδα,    09 -11-2021 

 

 

 

 

 

 ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 Λευκάδα,   09 -11-2021 

 

 

 

 

 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

α/α Εργασία 

Α
ρ
ιθ
µ
ό
ς 

Τ
ιµ
ο
λ
ο
γί
ο
υ
 

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

Α
να
θ
εώ

ρ
η
σ
η
ς 

Ε
ιδ
ο
ς 

Μ
ο
νά
δ
α
ς 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
∆απάνη 

Οµάδα  Χωµατουργικά  

1 
Ισοπέδωση µε χρήση εκσκαφέα 

φορτωτή (Ο∆ΟΣΧΕΤ.1140) 
1.1 Ο∆Ο1140 m2 2.500,00 0,80 

2.000,00 

2 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΤΟΜΗΣ `Η ΤΑΦΡΟΥ 

ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ 

ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ (Ο∆ΟΑ14) 

1.2 Ο∆Ο1310 m 1.000,00 0,65 
650,00 

3 
Υπόβαση οδοστρωσίας 

µεταβλητού πάχους (Ο∆ΟΓ1.1) 
1.3 Ο∆Ο3121Β m3 100,00 21,00 

2.100,00 

Άθροισµα οµάδας   Χωµατουργικά   4.750,00 

Οµάδα  Τεχνικά έργα  

1 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συµπύκνωση 

σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας 

ή πυργογερανού, για κατασκευές 

από σκυρόδεµα κατηγορίας 

C16/20 (ΟΙΚ32.1.4) 

2.1 ΟΙΚ3214 m3 502,59 90,00 
45.233,10 

2 

Χαλύβδινοι οπλισµοί 

σκυροδέµατος, δοµικά πλέγµατα 

B500C (ΟΙΚ38.20.3) 

2.2 ΟΙΚ3873 Kgr 9.352,00 1,01 
9.445,52 

Άθροισµα οµάδας   Τεχνικά έργα   54.678,62 

 

 

 Αθροισµα εργασιών 59.428,62 
 Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % 10.697,15 

 Σύνολο 70.125,77 
 Απρόβλεπτα  15 % 10.518,87 
 Αναθεωρήσεις 0,53 

 Εργολαβικό αντικείµενο χωρίς ΦΠΑ 80.645,17 
 Φ.Π.Α.   24 % 19.354,83 

 Εργολαβικό αντικείµενο µε ΦΠΑ 100.000,00 

 
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

Τίτλος  ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Προυπ 
 

100.000,00 Ευρώ  ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ  Πηγή  ΣΑΤΑ 2021 

  K.A.   



 Απολογιστικά Φορέα µε ΦΠΑ - 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 100.000,00 

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥ∆Λ 

Λευκάδα,    09 -11-2021 

 

 

 

 

 

 ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 Λευκάδα,   09 -11-2021 

 

 

 

 

 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Τίτλος  ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Προυπ 
 

100.000,00 Ευρώ  ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ  Πηγή  ΣΑΤΑ 2021 

  K.A.   



 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 

Άρθρο 2ο: Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης 

Άρθρο 3ο: Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Άρθρο 4ο: Υπογραφή σύμβασης κατασκευής 

Άρθρο 5ο: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

Άρθρο 6ο: Διεύθυνση του έργου από πλευράς αναδόχου 

Άρθρο 7ο: Πρόγραμμα κατασκευής του έργου 

Άρθρο 8ο: Πρόγραμμα ποιότητας έργων (Π.Π.Ε.) 

Άρθρο 9ο: Διοίκηση του έργου – επίβλεψη από την υπηρεσία 

Άρθρο 10ο: Κοινοποίηση στον ανάδοχο-εκπροσώπηση 

Άρθρο 11ο: Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

Άρθρο 12ο: Ημερολόγιο έργου 

Άρθρο 13ο: Προθεσμίες – ποινικές ρήτρες 

Άρθρο 14ο: Προκαταβολή - πριμ 

Άρθρο 15ο: Επιμετρήσεις 

Άρθρο 16ο: Λογαριασμοί - πιστοποιήσεις 

Άρθρο 17ο: Απολογιστικές εργασίες 

Άρθρο 18ο: Αναθεώρηση τιμών 

Άρθρο 19ο: Αυξομείωση εργασιών – νέες εργασίες & επείγουσες πρόσθετες εργασίες 

Άρθρο 20ο: Βλάβες στα έργα – αναγνώριση αποζημιώσεων 

Άρθρο 21ο: Ακαταλληλότητα υλικών – ελαττώματα 

Άρθρο 22ο: Έκπτωση του αναδόχου 

Άρθρο 23ο: Διακοπή εργασιών – διάλυση σύμβασης 

Άρθρο 24ο: Υποκατάσταση – πτώχευση - θάνατος 

Άρθρο 25ο: Κατασκευαστική κοινοπραξία - υπεργολαβία 

Άρθρο 26ο: Μητρώο έργου (όπως κατασκευάστηκε) 

Άρθρο 27ο: Κατασκευαστικά σχέδια –λήψη φωτογραφιών 

Άρθρο   28ο:  Εργασίες   που   εκτελούνται  από   την  Υπηρεσία   ή  άλλους  αναδόχους –Φθορές από 

εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο 

Άρθρο 29ο: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

Άρθρο 30ο: Προσωρινή παραλαβή 

Άρθρο 31ο: Υποχρεωτική συντήρηση έργων 

Άρθρο 32ο: Οριστική παραλαβή 

Άρθρο 33ο: Διοικητική παραλαβή για χρήση 

Άρθρο 34ο: Διαφορές – αίτηση θεραπείας 

Άρθρο 35ο: Ασφάλιση 

Άρθρο 36ο: Ανάληψη κινδύνων και ευθύνες 

Άρθρο 37ο: Τελικές διατάξεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 



ΆΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Το τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους 

πρόκειται να κατασκευαστεί το ανωτέρω έργο σε συνδυασμό  και προς τους υπόλοιπους  όρους της διακήρυξης 

και των λοιπών συμβατικών τευχών και προς τα σχέδια και διαγράμματα  της μελέτης και των τυχόν μελετών που 

θα απαιτηθούν  και που θα συντάξει ο Ανάδοχος  και θα εγκρίνει η Υπηρεσία, καθώς και της Εργολαβικής 

Σύμβασης που θα καταρτισθεί και πρόκειται να γίνει η εκτέλεση του έργου. 

 
ΆΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Εργολαβία περιλαμβάνει την κατασκευή όλων των εργασιών του έργου : 

«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» 

 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι αυτές που περιγράφονται στη  Τεχνική Έκθεση του έργου. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 3ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

-     Το Ν. 4782/2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των    δημοσίων 

συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις   

για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

-Του  Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ  Α’  147)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- Των άρθρων 80-110 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ) 

- Του  Ν. 4278/2014  (ΦΕΚ  Α’  157) και ειδικότερα  το άρθρο  59 «Άρση περιορισμών  συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα ». 

- Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ .Α' 161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

-    Του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ Α' 52): «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

-    Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 

- Του  Ν. 3548/2007  (ΦΕΚ  Α’  68) «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των φορέων  του  Δημοσίου  στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

-    Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

 

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των : 

1) Π.Δ. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν  και ειδικές ρυθμίσεις  σε θέματα  έργων που 

εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 

84Α΄/2.06.1987) όπως εκάστοτε ισχύει (εκτός των καταργούμενων διατάξεών του σύμφωνα με το άρθρο 

377 του Ν. 4412/2016), 

2) Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.06.2006), όπως εκάστοτε ισχύει σε 

συνδυασμό  με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) όπως εκάστοτε ισχύει (εκτός των καταργούμενων 

διατάξεών τους σύμφωνα με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016).



Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω  διατάξεων  εκδοθείσες  κανονιστικές πράξεις 
1

, καθώς  και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν  από  τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

εργολαβίας  και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει  την ανάθεση   

και  εκτέλεση  του  έργου  της  παρούσας   σύμβασης,   έστω  και  αν  δεν  αναφέρονται   ρητά παραπάνω. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 4ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Ο μειοδότης  είναι  υποχρεωμένος,  έπειτα  από  πρόσκληση της Διευθύνουσας    Υπηρεσίας   να 

προσέλθει στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή που ορίζει η 

Διακήρυξη, για να υπογράψει  την Σύμβαση Εργολαβίας. 

Αν  ο μειοδότης  δεν  προσέλθει  για  την υπογραφή  της Σύμβασης  μέσα  στην προθεσμία  που 

ορίζεται στην ειδική πρόκληση ή δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες  εγγυήσεις για την καλή εφαρμογή της 

Σύμβασης,  κηρύσσεται  έκπτωτος.  Στην  περίπτωση   αυτή,  πριν  από   την  έκπτωση,  δεν  απαιτείται 

κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του έργου η εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ως  

ειδική  ποινή.  Η έκπτωση  κηρύσσεται  με  απόφαση   της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  ενώ  κατά  της απόφασης  ο 

ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει ένσταση σε ανατρεπτική προθεσμία  δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν 

της απόφασης. Η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης αναστέλλει την έκπτωση ενώ επί της ένστασης αποφαίνεται  

οριστικά η Οικονομική Επιτροπή, ως Προϊστάμενη Αρχή. 

Κατά  την υπογραφή  της Σύμβασης  ο Ανάδοχος  δηλώνει την έδρα  της επιχείρησης  του και την ακριβή 

Διεύθυνση της. Είναι υποχρεωμένος  να δηλώνει έγγραφα  κάθε μελλοντική μεταβολή, μέχρι την πλήρη εκκαθάριση 

της Εργολαβικής  σύμβασης,  αλλιώς κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην Διεύθυνση που  έχει  αρχικά  δηλώσει  

διατηρεί   όλα  τα  νόμιμα  αποτελέσματα   της.  Ο  Ανάδοχος  είναι  επίσης υποχρεωμένος  να δηλώσει εγγράφως  

για την παραλαβή  των εγγράφων,  εξουσιοδοτημένο  προς τούτο πρόσωπο,  κάτοικο της Έδρας της Διευθύνουσας  

Υπηρεσίας, το οποίο  εγκρίνεται από  τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται  από δήλωση 

και του εξουσιοδοτούμενου  προσώπου ότι αποδέχεται  τον γενόμενο  διορισμό  του και στη συνεχεία  κάθε 

κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται  ότι γίνεται  στον Ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου  αυτού  είναι  δυνατή  

με  ανάλογη  εφαρμογή  της παραπάνω  διαδικασίας.  Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή  του νέου 

προσώπου  από  τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την 

αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή  εγγράφων  ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή 

γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά 

καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ 5ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Μελέτη    και γνώση των συνθηκών κατασκευής 

H συμμετοχή στην δημοπρασία  με την υποβολή  προσφοράς  αποτελεί  αμάχητο τεκμήριο, ότι ο 

ανάδοχος έχει επισκεφθεί  και ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία  του έργου και έχει πλήρη γνώση των γενικών 

και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού, κυρίως σε ότι αφορά  τις ιδιαιτερότητες  κατασκευής του έργου, τους 

επιτρεπόμενους  χρόνους διακοπής της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τις πάσης φύσης πηγές λήψης υλικών, 

θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης  προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές,  τη διάθεση, διαχείριση και 

αποθήκευση  υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης  εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού 

ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις συνήθεις μετεωρολογικές συνθήκες,  τις  διάφορες  διακυμάνσεις  της  

στάθμης  των  υδάτων  των  ποταμών, χειμάρρων,  παλίρροιας  ή παρόμοιες  φυσικές  συνθήκες  στον τόπο των 

έργων, τη διαμόρφωση  και κατάσταση του εδάφους,  το 

 

 
1. Εξακολουθούν να ισχύουν και οι κανονιστικές πράξεις σε εκτέλεση διατάξεων του Ν. 3669/2008 που καταργήθηκαν δυνάμει 

του άρθρου 377 παρ.1 περ (31) Ν 4412/2016 εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτόν (πρβλ. αιτιολογική έκθεση άρθρου 376 

Ν. 4412/2016).



είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος 

και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες)  που θα απαιτηθούν  πριν από την έναρξη και κατά την 

εκτέλεση των εργασιών  και οποιοδήποτε  γενικά παράγοντα  που  δύναται  να επηρεάσει  τις εργασίες, την 

πρόοδο, ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης. 

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία  που αφορά  στους όρους  

της σύμβασης,  δεν τον απαλλάσσει  από  την ευθύνη  για την πλήρη συμμόρφωσή  του προς τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις  και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και 

παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το Έργο κατά τους Όρους της Σύμβασης και τις, 

σύμφωνες  προς  αυτή  και  το  Νόμο,  έγγραφες  εντολές  των  οργάνων  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας, 

τηρώντας με ακρίβεια την διάταξη και τις διαστάσεις των διάφορων  μερών του έργου όπως προκύπτουν από τα 

εγκεκριμένα σχέδια και τεύχη της μελέτης. 

Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο Όργανο για συμπλήρωση ή τροποποίηση των 

στοιχείων της μελέτης, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτικές 

για τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος που δεν εκ πληροί τις υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να διορθώσει  μέσα σε οριζόμενη από τον Φορέα κατασκευής εύλογη 

προθεσμία τα ελαττώματα του έργου που θα διαπιστωθούν  κατά την διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την 

οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο Φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να 

εκτελέσει την διόρθωση  σε βάρος  του Ανάδοχου με οποιοδήποτε  τρόπο, διατηρώντας  πάντοτε  το δικαίωμα 

να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα Έργα που έγιναν χωρίς 

έγγραφη  εντολή έστω κι αν αυτές βελτιώνουν το Έργο. Αν η, χωρίς έγκριση, μεταβολή επιφέρει μείωση 

ποσοτήτων ή διαστάσεων  καταβάλλεται μόνο η άξια των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι   

εκτελεστεί,  χωρίς  αυτό  να  αποκλείει  την  εφαρμογή   των  διατάξεων  για  κακοτεχνία.  Σε επείγουσες 

περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων και 

καταχωρείται στο ημερολόγιο έργου και στη συνεχεία ο Επιβλέπων ενημερώνει κανονικά την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία προκείμενου αυτή να εκδώσει κανονική διαταγή. Αν η διαταγή αυτή τροποποιεί μερικά  ή ολικά τις 

εντολές  του  Επιβλέποντα, ο  Ανάδοχος αποζημιώνεται  για  τις εργασίες  που  έχει εκτελέσει σύμφωνα με την 

εντολή της Επίβλεψης μέχρι την λήψη της εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Εργατικό δυναμικό &  λοιπό προσωπικό, Εξοπλισμός, Εργατική νομοθεσία. 

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται   να  διαθέσει   για  το  Έργο  όλο  το  απαιτούμενο   προσωπικό,  υλικά, 

μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε  άλλα μέσα. 

Ο  Ανάδοχος  σε  κάθε  περίπτωση   βαρύνεται   με  όλες  τις  απαιτούμενες   δαπάνες   για  την 

ολοκλήρωση του  έργου,  όπως  είναι  οι  δαπάνες  των μισθών  και ημερομίσθιων  του  προσωπικού,  οι δαπάνες  

όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων,  οι δαπάνες  για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες  των 

υλικών και της μεταφοράς-διαλογής-  φύλαξης-φθοράς  τους κλπ, οι δαπάνες  λειτουργίας- συντήρησης-

απόσβεσης-μίσθωσης  μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι – τέλη – δασμοί - ασφαλιστικές κρατήσεις & 

επιβαρύνσεις,  οι δαπάνες  εφαρμογής  των σχεδίων  κατασκευής, των σταθερών  σημείων καταμετρήσεων - 

δοκιμών - προσπελάσεων  προς το εργοτάξιο και στις θέσεις λήψης υλικών, οι δαπάνες εγκατάστασης και 

διάλυσης Εργοταξίων, οι δαπάνες  αποζημιώσεως  ζημιών στο προσωπικό του ή στον Κύριο του Έργου ή σε 

οποιονδήποτε  τρίτο, και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του Έργου. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής Νομοθεσίας (όπως 

αναφέρεται   και  στο  άρθρο  11  της  παρούσας),   των  διατάξεων  και  κανονισμών  για  την  πρόληψη 

ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του Φορέα του Έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για την 

λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος  να 

εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης  έργων  κ.λπ.) 

και να  λαμβάνει  όλα  τα  σχετικά μέτρα.  Ο ανάδοχος  υπέχει  την πλήρη  και



αποκλειστική  ευθύνη   για  κάθε  ζημία  που  προκαλείται  προς  οιονδήποτε   από  την  παράβαση   των 

παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος,  εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο 

ανάδοχος  οφείλει  να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία  στο Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις  του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και Δημόσιων Εργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 

(Β' 16), στο χρονοδιάγραμμα  των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις  ή άλλες αναγκαίες  

αναπροσαρμογές  των μελετών  κατά τη φάση  της μελέτης  και της κατασκευής του έργου. Το ωράριο εργασίας 

θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις εκτελούμενες  κατά περίπτωση εργασίες. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε  άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, 

όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

Άσχετα από την υποχρέωση  του Ανάδοχου να διαθέτει  όλο το προσωπικό που απαιτείται,  τόσο για την 

Διεύθυνση της κατασκευής όσο και για την ίδια την κατασκευή του Έργου, ο αριθμός του εν λόγω προσωπικού   

πρέπει   να   προσαρμόζεται   σύμφωνα   με   τις   απαιτήσεις   του   Έργου   με   βάση   το Χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής. Η Διευθύνουσα  Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει  την απομάκρυνση προσωπικού που κρίνεται 

δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του Ανάδοχου. 

Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών  του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο Έργο, η 

Διευθύνουσα  Υπηρεσία, μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον Ανάδοχο να προβεί στην 

εξόφληση των δικαιούχων εντός δεκαπενθήμερου. Αν αυτό δεν συμβεί τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το 

δικαίωμα να συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλόμενων  και να πληρώνει απ’ ευθείας  τους 

δικαιούχους  από τις πιστώσεις του Έργου, για λογαριασμό  του Ανάδοχου και έναντι του λαβείν του. Σε 

εφαρμογή  των παραπάνω  μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών πριν από την όχληση 

των ενδιαφερομένων. 

 

Προσβασιμότητα  οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή 

Μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  (όπως αναφέρεται  και στο άρθρο 11 της παρούσας)  να παίρνει όλα τα 

κατάλληλα προστατευτικά κ.λ.π. μέτρα, ώστε η παρακώλυση της κίνησης των πεζών και οχημάτων να είναι η 

ελάχιστη, ακολουθώντας  τις διαταγές  των Αρμοδίων Αρχών και της Επίβλεψης. Επίσης είναι υποχρεωμένος  να 

προβαίνει  με δαπάνες  του κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης των έργων, στην προσωρινή σήμανση και φωτοσήμανσή 

τους. 

Σχετικά με την λήψη μέτρων ασφάλειας (είναι υποχρεωμένος  να εκπονεί με ευθύνη και δαπάνες του  

κάθε  σχετική μελέτη  (στατικότητα  ικριωμάτων,  προσωρινής  σήμανσης  των  Έργων  κλπ) και  να λαμβάνει  όλα  

τα σχετικά μετρά.,  όπως  αναφέρεται  και στο άρθρο  11 της παρούσας.    Ο Ανάδοχος υποχρεούται    να 

παίρνει  όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει  κάθε βλάβη σε τεχνικά έργα και δρόμους  κάθε φύσης,  που  

εξυπηρετούν  την περιοχή,  από  τη χρήση τους ως οδών μεταφοράς  για τις ανάγκες του. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και 

αναγκαία  μέτρα  και, σε  ειδικές  περιπτώσεις,  να  προφυλάσσει  κατάλληλα τις γειτονικές  ιδιοκτησίες, 

προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε  σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Η ανωτέρω υποχρέωση του 

Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα 

του έργου, τα λατομεία, οι δανειοθάλαμοι, οι χώροι απόθεσης,  οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται από τρίτους 

κτλ. 

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να εξασφαλίσει  μόνιμη, συνεχή και ελεύθερη  προσπέλαση  προς και από τις 

θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων 

Για τις κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  απαγορεύεται η χρήση υποβαθμισμένων υλικών, όπως,  π.χ. σιδηρά 

βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπόμενων  

τούτων  μόνο  για  εντελώς  προσωρινής  και ελαχίστης  χρονικής διάρκειας  επείγουσες τοπικές ρυθμίσεις.



Η εκπόνηση της μελέτης σήμανσης προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων σε Οδούς) της 

ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 11 της παρούσας). 

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόμενος  από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ.  Ενδεικτικά και  όχι  

περιοριστικά,  αυτός  περιλαμβάνει   πληροφοριακές   και  ρυθμιστικές  πινακίδες,  αναλάμποντα σήματα, 

αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, κώνους σήμανσης κτλ. που λεπτομερώς θα 

καθορίζονται σε κάθε μελέτη αυτού του άρθρου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήματα, σηματοδότες και τα λοιπά προστατευτικά μέτρα/ έργα 

της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά  αμέσως τυχόν φθορές  ή απώλειές  τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει  να  

δοθεί,  για  αποφυγή   κινδύνων  σύγχυσης,  από  τους  χρήστες  της  φωτοσήμανσης  για  την προστασία  θέσεων  

εκτελουμένων  έργων,  με τη φωτεινή  σηματοδότηση  της καθοδήγησης  της οδικής κυκλοφορίας. 

Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόμια και λοιπές 

προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου  χώρου  και να υπάρχει  προστατευτική  σκεπή, η οποία  να 

αποκλείσει  την περίπτωση  πτώσης εργαλείων,  υλικών της κατασκευής κτλ. επί  της κυκλοφορούμενης 

πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις 

οποίες δεν προβλέπεται  ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο 

Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγμένο τρόπο, στην προσφορά του. 

Η μη τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων αποτελεί παράβαση  των προβλεπόμενων  στις 

Προδιαγραφές Σήμανσης εκτελουμένων έργων εντός ή και εκτός κατοικημένων περιοχών που εγκρίθηκαν με τις 

αποφάσεις  του ΥΔΕ α) ΒΜ 5/30058/6.12.82 (ΦΕΚ 121Β/23.3.83) και β) ΒΜ 5/30428/17.6.80 (ΦΕΚ 

589Β/30.6.80)  και επισύρουν  τις προβλεπόμενες  από  τις διατάξεις  του άρθρου  178 του Ν 4412/2016, 

ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του  

άρθρου,  η Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωμα  να  συμπληρώνει  ενέργειες  του  Αναδόχου, αν  τούτο απαιτείται,  

σε βάρος και για λογαριασμό του.  Η Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος αμελήσει 

ή αποδειχθεί  ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου.  Πέραν του καταλογισμού  των 

σχετικών δαπανών  για  την περίπτωση  εκτέλεσης  εργασιών/ενεργειών  από  την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση 

των όρων του παρόντος άρθρου  συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά  του Αναδόχου  και επισύρει  την 

εφαρμογή  συμβατικών  κυρώσεων,  μία  από  τις  οποίες  είναι  η  επιβολή προστίμου(ων). 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρου/περιοχές, στις 

οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι/περιοχές μπορεί να είναι λατομεία, 

δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις  προκατασκευής τμημάτων του έργου  κτλ. Στην  κατηγορία  

αυτή  υπάγεται   και  το  οδικό  δίκτυο  του  Δημοσίου,  στο  οποίο   ο  Ανάδοχος  θα πραγματοποιεί,  σύμφωνα 

με δική του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί  από τις αρμόδιες Αρχές, αποθέσεις περισσευμάτων προϊόντων 

ορυγμάτων ή/και άλλων υλικών. 

 

Σήμανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται  στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να 

προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων,  ανάλογα με τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, 

υδραυλικά,   οικοδομικά  κτλ.), σημάτων  και  πινακίδων  ασφαλείας,   προειδοποιητικών,   ρυθμιστικών, 

πληροφοριακών  και να επιμελείται  της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες  για την κυκλοφορία θέσεις θα 

τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήμανση, αυτόματα σήματα που θα αναβοσβήνουν (FLASH 

LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. 

Επίσης θα χρησιμοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόμοι υπάλληλοι του Αναδόχου για την 

ασφαλή  καθοδήγηση  πεζών και τροχοφόρων,  για  την απρόσκοπτη  και ασφαλή  κυκλοφορία  στις



οδούς  και στις παρακαμπτήριες  και προσπελάσεις  και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα 

και τη νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε  τροχαίο ατύχημα ή ζημία συμβεί, 

οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τους εργαζομένους 

που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ακόμη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα  τα  μέτρα  

ασφάλειας  για  την  πρόληψη  ατυχημάτων  και  την παροχή  πρώτων  βοηθειών  για  το εργατοϋπαλληλικό του 

προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ή άλλου ατυχήματος ή ζημίας στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης ο 

Ανάδοχος έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες. 

Σε κατάλληλο σημείο, για σημειακά έργα, και στην αρχή και στο τέλος, για γραμμικά έργα, και σε εμφανείς  

θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται,  με δικά του έξοδα, να τοποθετήσει  πινακίδες, οι οποίες θα αναγράφουν   τον  

τίτλο της  Αρχής  που  εκτελεί  τα  έργα,  την ονομασία  του  εκτελούμενου  έργου,  το χρηματοδότη, την επωνυμία  

(ή ονοματεπώνυμο)  του Αναδόχου, του Μελετητή και του τυχόν Τεχνικού ή άλλου Συμβούλου. Ο Ανάδοχος δεν 

δικαιούται  να τοποθετεί  πληροφοριακές  πινακίδες  οποιασδήποτε διαστάσεως,  που  έμμεσα  ή άμεσα  τον 

διαφημίζουν, χωρίς την έγγραφη  αποδοχή  του  κειμένου  της πινακίδας  από  τη Διευθύνουσα  Υπηρεσία.   Για 

έργα  που  συγχρηματοδοτούνται  από  τα Διαρθρωτικά Ταμεία, η ως άνω σήμανση θα συμμορφώνεται  επιπλέον 

και με τις σχετικές διατάξεις περί δημοσιότητας των εκτελούμενων έργων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 

Συμπληρωματικά των ανωτέρω, ισχύουν τα οριζόμενα στην παραπάνω ενότητα  της παρούσας. 
 
 

Εξοπλισμός -υλικά – φύλαξη – προσωρινές εγκαταστάσεις 

Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος  με δική του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των 

απαραίτητων  εργατικών, υλικών και μηχανημάτων,  τη μεταφορά  τους από  τις πηγές  προμήθειας τους, καθώς 

και για τη χρησιμοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της παρούσας,  των σχετικών 

Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών  και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του,  οι 

εργασίες  ή τμήμα  τους  ή τα υλικά που  χρησιμοποιούνται  ή που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την εκτέλεση των 

εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν  τις απαιτήσεις  

των προδιαγραφών και γενικά δεν  συμφωνούν  με εκείνα που  ορίζονται στη σύμβαση, τότε εφαρμόζονται οι 

σχετικές διατάξεις των άρθρων 136, 138, 157, 159 του Ν 4412/16. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία  εκπρόσωπων της 

Υπηρεσίας στον τόπο του έργου,  για να απαλλαχθεί  από  τις συμβατικές  υποχρεώσεις  του, εκεί όπου 

διαπιστώθηκαν,   μεταγενέστερα,   ελαττωματικές  εργασίας,  παραλείψεις   ή  ατέλειες,  εκτός  αν  αυτές 

οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη  για κάθε καθυστέρηση  στην πρόοδο  ή αποπεράτωση  του έργου 

από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών αποβούν 

υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα. 

Ο Ανάδοχος πρέπει  να χρησιμοποιήσει  υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα 

προϊόντα  που  προδιαγράφονται για  την κατασκευή  του  έργου,  συνοδευόμενα,   όπου  απαιτείται  στα 

συμβατικά  τεύχη,  από  κατάλληλα πιστοποιητικά  ποιοτικής  συμμόρφωσης.  Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση 

υλικών απροσδιόριστης  ποιότητας  ή άγνωστης προέλευσης  ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν 

προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Όλα τα προσκομιζόμενα από  τον Ανάδοχο είδη  και υλικά για ενσωμάτωση  στα έργα θα  είναι 

καινούργια, χωρίς ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συμβατικούς όρους, που καθορίζουν τον 

τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει στην Υπηρεσία, για προέγκριση της παραγγελίας τους, τα 

αναγκαία τεχνικά στοιχεία (προέλευση, διαφημιστικά και κυρίως τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, 

πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με



τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας) και δείγματα όλων των βασικών υλικών και του εξοπλισμού, που ενσωματώνονται 

στο έργο, καθώς και όλων των συσκευών, οργάνων και λογισμικού, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν  από 

τον Ανάδοχο ή/και υπεργολάβους  του κατά την κατασκευή του έργου. Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί  το 

δικαίωμα  να μην εγκρίνει τη χρησιμοποίηση  οποιουδήποτε υλικού,  εξοπλισμού,  οργάνου  ή συσκευής  ή/και 

επί  μέρους  στοιχείου  του  έργου,  για  το οποίο  δεν τεκμηριώνεται, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα 

χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις  είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα συμβατικά τεύχη.  Επίσης θα ληφθεί υπόψη 

η αξιοπιστία του προμηθευτικού οίκου ή βιομηχανίας, η ύπαρξη οργανωμένης αντιπροσωπείας  στην Ελλάδα για 

εισαγόμενα  είδη, η παρεχόμενη υποστήριξη μετά την πώληση κτλ.  Από ενδεχόμενη απόρριψη  του 

προτεινόμενου  υλικού ή είδους από την Υπηρεσία λόγω ελλιπούς τεκμηρίωσης, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο 

κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας. 

Τα αδρανή, τα χωμάτινα και λίθινα υλικά κατασκευής των έργων θα ληφθούν από τις θέσεις που θα 

καθορισθούν κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου. Αυτό γίνεται μετά από υπόδειξη του Αναδόχου, ο οποίος 

θα έχει λάβει υπόψη  τα προδιαγραφόμενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έγκριση της 

Υπηρεσίας, για το συμφερότερο  για το Δημόσιο τρόπο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ο ΚτΕ δεν έχει 

υποχρέωση να εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο χώρους λήψης υλικών. 

Πριν χρησιμοποιηθεί   οποιαδήποτε   πηγή  υλικών,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται   να  φροντίσει,  με 

δαπάνες   του,  για   την  εξέταση  του   υλικού  από   εγκεκριμένο  εργαστήριο   προς   διαπίστωση   της 

καταλληλότητάς του. 

Σε  περίπτωση   που   τα  υλικά  από   τις  πηγές   που   αναφέρονται   ανωτέρω   δεν  επαρκούν   ή 

αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η 

Υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτομα μη έχοντα εργασία 

ή  μη  διαπιστευμένα   ή  μη  δικαιούμενα   για  οποιοδήποτε   λόγο  να  ευρίσκονται  στους  χώρους  που 

εκτελούνται  έργα.  Για  το  σκοπό  αυτό,  θα  χρησιμοποιούνται,   όπου   παρίσταται   ανάγκη,  φύλακες 

υπάλληλοι  του  Αναδόχου γενικά σε όλα  τα εργοτάξια  του  έργου  κατά την ημέρα  και τη νύχτα.  Τα ανωτέρω 

μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

Όλες οι απαιτούμενες  προσωρινές  εγκαταστάσεις (υπόστεγα  αποθήκευσης,  θάλαμοι  διαμονής, 

εργαστήρια, γραφεία  κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν  με μέριμνα, δαπάνη  

και ευθύνη  του Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόμενες  από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες Αρχές. Αν οι 

συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν,  κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την 

απόθεση  υλικών στους χώρους αποθήκευσης,  τότε θα αποτίθενται  μόνον τα υλικά εργασίας μιας ημέρας, χωρίς 

να προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών, 

φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές της προσφοράς του. 

 

Ευρήματα αρχαιολογικού   ή   άλλου   ενδιαφέροντος 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να ειδοποιήσει την Υπηρεσία αν τυχών κατά την κατασκευή των έργων  

βρεθούν  αρχαιότητες  ή οποιαδήποτε  έργα  τέχνης ή και συλλογές αντικειμένων  ή νομισμάτων μεγάλης αξίας 

δυνάμενες να θεωρηθούν ως “θησαυροί”. 

 

Συνεργασία με    τον  Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και με   τρίτους 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεσή οποιονδήποτε άλλων έργων ή 

εργασιών από Φορέα του Δημοσίου τομέα που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της 

εργολαβίας  του,  να  προστατεύει  τις υπάρχουσες  κατασκευές  & εκμεταλλεύσεις  από  κάθε  βλάβη  ή διακοπή 

λειτουργίας του και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση 

των τυχόν βλαβών ή διακοπών. 

 

Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 

 

            Ο Ανάδοχος πρέπει  να  έχει  υπόψη  του,  ότι  ενδέχεται  στην περιοχή  του  έργου  να  υφίστανται 

εναέριες  ή υπόγειες  εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ΔΕΚΟ ή ΝΠΔΔ, οι οποίες πρέπει  να μετατοπιστούν  από τους κυρίους 

των. 

Με τις εργασίες  αυτές ουδεμία  οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο Ανάδοχος, υποχρεούται όμως 

αυτός να διευκολύνει χωρίς προφάσεις  την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται εξ αιτίας   αυτού   

του   λόγου   ιδιαίτερη   αποζημίωση   λόγω   καθυστέρησης   ή  δυσχερειών   που   τυχόν παρουσιάζονται στις 

εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 
 
 

Χάραξη  και  σήμανση των  έργων  -  Λήψη  στοιχείων κ.λ.π. 



Ο Ανάδοχος, μετά την εγκατάστασή του επιτόπου του έργου, είναι υποχρεωμένος να προβεί στην 

αναζήτηση και εξεύρεση των καταλλήλων χώρων, στην άμεση περιοχή του έργου, για την εγκατάσταση του. 

Αμέσως μετά την κατάληψη αυτών των χώρων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να εκτελέσει όλα τα απαιτούμενα  

έργα, με δαπάνες  του, τόσο για την διαμόρφωση  και διευθέτηση  των εργοταξίων, όσο και τις προσπελάσεις 

προς τους χώρους αυτούς. Μετά την ολοκλήρωση των έργων ο Ανάδοχος απομακρύνει, με δαπάνες του, τα υλικά, 

μηχανήματα και διάφορες εγκαταστάσεις από τους παραπάνω χώρους και τους παραδίδει  στον Εργοδότη. Όλα 

αυτά σύμφωνα με το πρόγραμμα  εκτέλεσης των έργων και τις διατάξεις της παρούσας. 

Εάν πριν την προσωρινή παραλαβή παραδοθεί στον Εργοδότη τμήμα του έργου όπως στο άρθρο 

169 του Ν.4412/2016, ο Ανάδοχος οφείλει  να απομακρύνει,  με δαπάνες  του, τα μη χρησιμοποιηθέντα υλικά 

και όλα τα υπολείμματα, καθώς και τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις του από το τμήμα αυτό του έργου. 

 

Χαράξεις – διατομές - επιμετρήσεις 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να χαράξει και να σημάνει με δαπάνες  του τις γραμμές  που 

καθορίζουν τα έργα που θα εκτελεσθούν, τοποθετώντας  όλα τα αναγκαία σήματα για την υπόδειξη της 

διεύθυνσης   και  των  ορίων  κάθε  έργου.  Επίσης,  οφείλει  να  διαθέσει   στον  Εργοδότη  το  αναγκαίο 

προσωπικό  για  την επαλήθευση  των χαράξεων,  καθώς  και τα εργαλεία  και υλικά (π.χ. σημαντήρας, ακόντια, 

πασσάλους χάραξης, ταχύμετρο, χωροβάτη κλπ). 

Πριν από οποιαδήποτε  εργασία, ο Ανάδοχος, με την παρουσία του Επιβλέποντα και εκπροσώπου 

της Υπηρεσίας, θα προβεί στην ακριβή αποτύπωση  του χώρου του Έργου και των λοιπών θέσεων, στις οποίες  με 

βάση τα σχέδια προτείνεται  η κατασκευή των τεχνικών και ακόμα, στη λήψη διατομών  στις θέσεις της μελέτης 

ή και πυκνότερα. Επίσης θα προβεί στην τοποθέτηση, επισήμανση και εξασφάλιση της υψομετρικής αφετηρίας 

(REPER ), απ' την οποία θα εξαρτηθούν όλες οι εργασίες. 

Οι διατομές που θα ληφθούν θα υπογραφούν από τον Επιβλέποντα, και τον Ανάδοχο. Εάν ο τελευταίος 

διαφωνεί υπογράφει  με επιφύλαξη και υποβάλλει, μέσα σε 5 ημέρες, τις ενστάσεις του στην Υπηρεσία, η οποία 

και αποφασίζει. 

Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί να χορηγήσει τα αναγκαία μέσα για τις εργασίες επαλήθευσης των χαράξεων και 

υψομετρήσεων, καταβάλλει τις δαπάνες ο Εργοδότης σε βάρος του Αναδόχου και τις παρακρατεί από τον 

1ο λογαριασμό του έργου. 

 

Αυξομείωση  εργασιών -  Νέες  εργασίες 

Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, τα αρχικά 

σχέδια και να αυξομειώσει τις ποσότητες που θα εκτελεσθούν, στο σύνολό τους ή κατά κονδύλιο. Στην περίπτωση 

αυτή θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16. 

Για την σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών μονάδος νέων εργασιών ισχύουν τα νέα Τιμολόγια του 

Ν.3263/04. 

Για τυχόν νέες τιμές μονάδος, για τις οποίες δεν υπάρχει άρθρο στο παραπάνω  τιμολόγιο, ο καθορισμός τους θα 

γίνεται με βάση τα αναφερόμενα  στο άρθρο 156 του Ν.4412/16. 

 

Εργαστήρια ποιοτικών ελέγχων 

Δεν είναι  υποχρεωτική  η  εγκατάσταση  εργαστηρίων  ποιοτικού  ελέγχου  των υλικών και των 

εργασιών (κοκκομετρικές συνθέσεις,  σκυροδέματα  κλπ) στο εργοτάξιο. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος 

αμέσως  μόλις εγκατασταθεί  (εντός εικοσαημέρου  από την σύναψη  της Σύμβασης) θα υποβάλλει  στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία κατάλογο εργαστηρίων, κρατικών ή εξουσιοδοτημένων ιδιωτικών, με πίνακα των 

δοκιμών  (που  προβλέπονται  στα επόμενα  άρθρα  και εν γένει  στα Συμβατικά τεύχη) που  θα  εκτελεί 

έκαστο εξ αυτών, με δικές του δαπάνες. 
 

Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται  με δαπάνη  του και πριν από την παράδοση  προς χρήση κάθε τμήματος έργου, 

καθώς και μετά την περάτωση  ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει  και απομακρύνει  από τους περί το 

επίμαχο  τμήμα του έργου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή ή εγκατάσταση  

που  απαιτήθηκε,  τα  απορρίμματα,  εργαλεία  και ικριώματα,  μηχανήματα,  πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή 

άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κτλ., να άρει κάθε βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα 

υποδειχθεί  από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη μετέπειτα λειτουργία του έργου   ή  τμήματος  

αυτού,   να  ισοπεδώσει   τους  χώρους   στους  οποίους   αυτά   είχαν  αποτεθεί   ή εγκατασταθεί  και να 

παραδώσει  τελείως καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές όσο και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά 

να μεριμνήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για την παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει 

εύρυθμα, κατά τους όρους της σύμβασης. 



Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται  να προβαίνει, από τη στιγμή που εξέλιπε ο λόγος, κατά την κρίση της  

Υπηρεσίας,  και  στην  άρση  (καθαίρεση,  αποκόμιση  κτλ.) κάθε  προστατευτικής  κατασκευής  που 

κατασκευάστηκε κτλ. για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) και που επιβλήθηκε από 

οποιοδήποτε  λόγο, για την αποφυγή  κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κτλ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, 

δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, καθώς και 

απομάκρυνση των εργοταξίων. 

Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δεν 

προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, μέσα σε εύλογη προθεσμία, περάτωση  των ανωτέρω εργασιών, αυτές 

εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη  που έγινε από την πρώτη επόμενη πληρωμή  ή την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε  άλλο τρόπο σύμφωνα  με τις κείμενες διατάξεις, πέρα από τη 

μη έκδοση βεβαίωσης  εμπρόθεσμης  εκτέλεσης του έργου ή τμήματος αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

 
 

Δημοσιότητα 

 Ο ανάδοχος  υποχρεούται  με    την υπογραφή   της  σύμβασης,  δαπάνης  του,  να  προμηθευτεί   και  να 

τοποθετήσει,  στέρεα  και  καλαίσθητα,  πινακίδα  με  τα  στοιχεία  του  έργου,  σε  περίοπτη  θέση  στο εργοτάξιο. 

 Η πινακίδα θα κατασκευασθεί όπως προδιαγράφεται από τον κανονισμό και σύμφωνα με υπόδειγμα  που 

θα δοθεί από την Υπηρεσία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Η Διεύθυνση του Έργου από την πλευρά του Ανάδοχου στον τόπο κατασκευής του γίνεται από τεχνικούς 

που   έχουν   τα  κατάλληλα  προσόντα   και  είναι   αποδεκτοί   από   την  Διευθύνουσα   Υπηρεσία.  Πιο 

συγκεκριμένα του Εργοταξίου θα προΐσταται Διπλωματούχος Μηχανικός ή πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης ή πτυχιούχος μηχανικός έργων υποδομής  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι) ή τοπογράφος  

μηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης  (Α.Τ.Ε.Ι). O Προϊστάμενος του Εργοταξίου θα παρευρίσκεται καθημερινά στο 

έργο. 

 Μέσα  σε  δέκα  ήμερες  από  την  υπογραφή   της  Σύμβασης  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  υποβάλλει  στην 

Διευθύνουσα  Υπηρεσία  έγγραφο  με τον εν λόγω ορισμό του “επί του έργου μηχανικού” με τα πλήρη στοιχεία 

του, ένα σύντομο βιογραφικό στο οποίο να αναγράφονται  οι τίτλοι σπουδών, η άδεια άσκησης επαγγέλματος  

(αν απαιτείται),  η επιστημονική  & επαγγελματική  του  εμπειρία  καθώς  επίσης  και μια Υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/85 του εν λόγω τεχνικού ότι αποδέχεται  την ανάθεση.  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 

μην αποδεχτεί  τον ορισμό του τεχνικού αυτού όταν εικάζεται βάσιμα η ανεπάρκεια του. 

 Ο ορισμός  του  προσώπου  αυτού  ως  “επί  του  έργου  μηχανικού”  δεν  αποκλείει  να  του  ανατεθούν 

παράλληλα  και  τα  καθήκοντα  του  Συντονιστή  Ασφάλειας  & Υγιεινής,  καθώς  επίσης  και  καθήκοντα 

εκπροσώπησης του Ανάδοχου. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 7ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  μέσα σε δεκαπέντε  (15) ημέρες από την υπογραφή  της Σύμβασης, να 

υποβάλλει  στην  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  για  έγκριση  χρονοδιάγραμμα   κατασκευής  (πρόγραμμα  του Έργου). 

 Στο Πρόγραμμα πρέπει  να προβλέπεται  τέτοια σειρά εκτέλεσης των εργασιών,  ώστε η εκτέλεση μιας 

εργασίας να μη προκαλεί βλάβη σε άλλη εργασία του όλου έργου. 

 Ο Ανάδοχος παραμένει  ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές ή βλάβες των έργων που οφείλονται  στη σειρά 

εκτέλεσης των διαφόρων  εργασιών, είτε η σειρά αυτή προτάθηκε  από τον ίδιο και εγκρίθηκε από την 

Υπηρεσία,  είτε  διατάχθηκε   από  την  Υπηρεσία  και  την  αποδέχθηκε   ο  Ανάδοχος,  χωρίς  έγγραφες 

αντιρρήσεις. 

 Το Πρόγραμμα κατασκευής του Έργου συντάσσεται  υποχρεωτικά  με την μορφή  τετραγωνικού  πινάκα 

(διάγραμμα  Gant) και προαιρετικά με μορφή δικτυωτής ανάλυσης τύπου CPM (διάγραμμα  Pert) ή άλλη δόκιμη   

μεθοδολογία.   Οι  αναφερόμενες  εργασίες   ή  ομάδες   εργασιών   θα   είναι   -  με   την  ίδια κεφαλαιοποίηση   

& αρίθμηση  -  όπως  ακριβώς  παρουσιάζονται  στον  προϋπολογισμό   ανά  διακριτά τμήματα του Έργου 

 Η  δομή  αυτή  σύνταξης  του  ΠτΕ,   ανά  διακριτά  τμήματα  παράλληλα   με  τις  ποσότητες  φυσικού 

αντικειμένου, είναι απαραίτητη προκειμένου  να είναι ευχερέστερη η παρακολούθηση  της προόδου  του Έργου  

ώστε  οι  τυχόν  καθυστερήσεις  να  επισημαίνονται   έγκαιρα  και  να  σχεδιάζονται  διορθωτικές ενέργειες. 

Άλλωστε ο συνολικός προϋπολογισμός  του Έργου προέκυψε από τις επί μέρους προμετρήσεις και 

προϋπολογισμούς  των διακριτών τμημάτων του Έργου. 

 Η χρονική υποδιαίρεση θα είναι ο μηνάς και το ετήσιο τρίμηνο (πχ Γ' 2015, Δ’ 2015 κλπ). 



 Θα συνοδεύεται  από συνοπτικό Οργανόγραμμα του εργοταξίου και αιτιολογική έκθεση - τεκμηρίωση των 

προβλεπομένων  προθεσμιών ανάλογα με το ανθρώπινο & μηχανικό δυναμικό που πρόκειται διατεθεί και τις 

εκτιμώμενες αποδόσεις. 

 Το Πρόγραμμα του Έργου (ΠτΕ) προσαρμόζεται υποχρεωτικά : 

-στις συμβατικές προθεσμίες,  τόσο στις ενδιάμεσες  τμηματικές (ενδεικτικές & αποκλειστική) όσο και την τελική 

(περαίωσης) 

Προθεσμίες : 

Η συνολική Συμβατική χρονική διάρκεια ορίζεται στην διακήρυξη του έργου. 

Το Πρόγραμμα του Έργου, μετά την έγκριση του από την Διευθύνουσα  Υπηρεσία καθίσταται Συμβατικό 

Τεύχος. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 8ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (Π.Π.Ε) 

Για το έργο δεν απαιτείται η κατάθεση ΠΠΕ, διότι ο προϋπολογισμός  της μελέτης δεν υπερβαίνει το  

ποσό  των  1.500.000  €  (χωρίς  ΦΠΑ),  σύμφωνα  με  τις  σχετικές αποφάσεις   ΔΙΠΑΔ/611/01  – ΦΕΚ 

1013Β/2-8-01 και ΔΙΠΑΔ/501/03-ΦΕΚ928Β/4-7-03, και το άρθρο 158 του Ν. 4412/16. 

Αν ο Ανάδοχος  έχει ήδη εγκατεστημένο στην Επιχείρηση  του Σύστημα  Διασφάλισης Ποιότητας 

εγκεκριμένο από  αναγνωρισμένο  Ελληνικό ή αλλοδαπό  Οργανισμό Πιστοποίησης, είναι υποχρεωμένο εντός 

δέκα (10) ήμερων από την υπογραφή της Σύμβασης να το προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία σε δυο 

αντίγραφα. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 9ο : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Η Διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση  και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την αρμόδια  τεχνική 

υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία) κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο  136 του  Ν.4412/2016 , ο δε  Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος  να  συμμορφώνεται  προς  τη Σύμβαση και 

τις διαταγές της Επίβλεψης. 

Η Επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και στην 

κατασκευή του Έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, 

ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. 

Η Επίβλεψη  μπορεί  να ασκηθεί και εκτός των στενών ορίων του Έργου  επεκτεινόμενη  και σε 

οποιονδήποτε   άλλο  χώρο  κατασκευάζονται  τμήματα  που  θα  ενσωματωθούν   στο  Έργο  (λατομεία, ασφαλτικά 

συγκροτήματα, εργοτάξια έτοιμου σκυροδέματος, μηχανουργεία, συγκροτήματα κοπής & διαμόρφωσης 

σιδηροπλισμου κλπ). 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της Επίβλεψης και σε 

όλους  τους  προαναφερόμενους χώρους  παραμένοντας  σε κάθε  περίπτωση  αποκλειστικά  υπεύθυνος, τόσο 

για την αστική όσο και την ποινική ευθύνη,  αναφορικά  με τα ατυχήματα  που θα μπορούσαν  να συμβούν 

στους υπαλλήλους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κάθε υπαλλήλου του Αναδόχου ή 

εργατοτεχνίτη, ο οποίος  είτε απείθησε  είτε έδειξε ασέβεια  προς τους αντιπροσώπους  της ή άλλων Υπηρεσιών 

του Δημοσίου κατά την άσκηση ελέγχων, είτε συμπεριφέρθηκε  κατά τρόπο που θίγει το κύρος των υπαλλήλων. 

Η άσκηση από την Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία της επίβλεψης των έργων δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 

από οποιαδήποτε  ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή τους κείμενους Νόμους. 

Επίσης ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των έργων, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη των ζημιών 

που πιθανόν  να προκύψουν  από τυχόν σφάλματα των σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης, εάν πριν την έναρξη 

των αντιστοίχων έργων δεν διατυπώνει εγγράφως προς τον Εργοδότη τις παρατηρήσεις του για τα σφάλματα 

αυτά. 

Ο  Κύριος   του  Έργου,      διατηρεί   το  δικαίωμα   της  αντικατάστασης   του   προσωπικού   της 

Διευθύνουσας  Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής οποτεδήποτε  και για οποιοδήποτε  αιτία, χωρίς εκ του 

λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννομο συμφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται δικαίωμα 

στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 10ο : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα  στο άρθρο 143 του Ν. 4412/16. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. 



1. Ο ανάδοχος  έχει  την υποχρέωση  για  την τήρηση  των διατάξεων  της εργατικής  νομοθεσίας,  των 

διατάξεων  και κανονισμών για την πρόληψη  ατυχημάτων  στο προσωπικό  του, ή στο προσωπικό  του φορέα  

του έργου, ή σε οποιονδήποτε  τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται  οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή 

επαγγελματικών ασθενειών  κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/16 (αρ. 138 

παρ.7), Ν. 3850/10  (αρ. 42) (ο Ν. 3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια  των 

εργαζομένων αρ. δεύτερο,  καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των Ν.1568/85,ΠΔ 

294/88,ΠΔ 17/96, κλπ) 

 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να 

λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/16 (αρθ. 138 παρ.7). 

β. Να λαμβάνει  μέτρα  προστασίας  σύμφωνα  με την ισχύουσα  νομοθεσία  στο Σχέδιο  Ασφάλειας  και 

Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις  του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 

και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα  των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες 

αναγκαίες αναπροσαρμογές  των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/16 

(αρ. 138 παρ.8 και αρ.378). 

γ. Να επιβλέπει  ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή  των μέτρων ασφάλειας  και υγείας των εργαζομένων, να τους 

ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη 

γνώμη τους και να διευκολύνει  τη συμμετοχή  τους σε ζητήματα  ασφάλειας  και υγείας  : ΠΔ 

1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 

Για την σωστή εφαρμογή  της παρ.γ στους αλλοδαπούς  εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς 

της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη  ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο 

εφαρμογής  των μέτρων ασφάλειας  και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει 

αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

* Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 

305/96. 

 

3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 

3.1 Εκ των  προτέρων γνωστοποίηση -Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) -Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 

(ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 

α. Να διαβιβάσει  στην αρμόδια  επιθεώρηση  εργασίας  πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει  τις 

30 εργάσιμες  ημέρες  και στο οποίο  θα ασχολούνται  ταυτόχρονα  περισσότεροι  από  20 εργαζόμενοι ή ο 

προβλεπόμενος  όγκος εργασίας θα υπερβαίνει  τα 500 ημερομίσθια  : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). 

Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει  τις υποδείξεις  / προβλέψεις  των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία  αποτελούν  τμήμα της τεχνικής μελέτης  

του  έργου  (οριστικής ή  εφαρμογής)  σύμφωνα  με  το  Π.Δ. 305/96  (αρ.3  παρ.8)  και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 

του (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8 και αρ.378). γ.  Να εκπονήσει  τα  ΣΑΥ-ΦΑΥ  και 

στη συνέχεια  να  τα  προσαρμόζει  και να  τα  συμπληρώνει  (τυχόν παραλήψεις  που θα διαπιστώσει  ο ίδιος ή 

που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα  με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στην εκτέλεση του 

έργου ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, 

τις ιδιαιτερότητές  του,  κλπ (μέθοδος  κατασκευής,  ταυτόχρονη  εκτέλεση  φάσεων  εργασιών,  πολιτική 

ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρμόσει  τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν  σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν  λόγω 

τροποποίησης  της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες  θα απαιτηθούν  τα προβλεπόμενα  από  την 

ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) 

του (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8 και αρ.378). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές  στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας 

(ΦΑΥ). 

Το  ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα 

εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο ΦΑΥ  

αποσκοπεί  στην πρόληψη  και στον περιορισμό  των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη 

συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

 



Α.  Το  περιεχόμενο  του  ΣΑΥ  και του  ΦΑΥ  αναφέρεται   στο  ΠΔ 305/96  (αρ.3  παρ.5-7)  και στις ΥΑ  : 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9)  του  (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ  οι  οποίες ενσωματώθηκαν στο 

Ν.4412/16 (αρ. 138 και αρ.378). 

Β. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 

α. Απαιτείται  Συντονιστής  στη φάση  της μελέτης,  επειδή στο Εργοτάξιο του εν λόγω  Έργου  θα  είναι παρόντα 

πολλά συνεργεία θα οριστεί από τον Ανάδοχο Συντονιστής σε θέμα Ασφάλειας & Υγείας στον οποίο θα 

ανατεθούν  τα καθήκοντα που προβλέπονται  στην παράγραφο  3 του άρθρου 6 του ΠΔ 305/96 και θα έχει τα 

προσόντα που προβλέπονται και για τους Τεχνικούς Ασφάλειας από το ΠΔ 294/88. 

β.  Οι εργασίες  που  πρόκειται  να  εκτελεστούν  ενέχουν  ιδιαίτερους  κινδύνους  :  Π.Δ.305/96  (αρθ.12 

παράρτημα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη  του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο 

δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας  και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια  

Επιθεώρηση  Εργασίας  σύμφωνα  με  το  άρθρο  7  παρ.1  εδάφιο   α'  του  Ν 4030/2011  (ΦΕΚ 

249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

Γ.  Ο ΦΑΥ καθιερώνεται  ως απαραίτητο  στοιχείο για την προσωρινή  και την οριστική παραλαβή  κάθε Δημόσιου 

Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 αρ. (170 και 172). 

Κατά  την Οριστική Παραλαβή του Έργου  η αρμοδία  επιτροπή  παραλαβής  ελέγχει  και την ύπαρξη  & 

πληρότητα του Φ.Α.Υ (το οποίο και παραδίνεται  πλέον στον κύριο του Έργου) προκειμένου να παραλάβει το Έργο, 

στοιχείο που αναγράφεται  στο Πρωτόκολλο Παραλαβής. 

Δ. Μετά την αποπεράτωση  του έργου,  ο ΦΑΥ φυλάσσεται  με ευθύνη  του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει  

καθ’  όλη τη διάρκεια  της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Ε.  Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ  και την κατάρτιση του ΦΑΥ  περιλαμβάνονται  στην 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

3.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας -τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α.  Να  αναθέσει   καθήκοντα  τεχνικού  ασφαλείας   αν  στο  έργο  απασχολήσει   λιγότερους   από   50 

εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει  καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας  και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει  στο έργο 50 και 

άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της 

επιχείρησης  ή  να  συναφθεί  σύμβαση  με  τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης  ή  να 

συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση  καθηκόντων  σε  άτομα  εντός  της  επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως   από  τον  ανάδοχο  και 

αντίγραφό   της  κοινοποιείται  στην  τοπική  Επιθεώρηση  Εργασίας,  συνοδεύεται   δε  απαραίτητα   από 

αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ.  Στα  πλαίσια  των  υποχρεώσεων   του  αναδόχου  καθώς  και  των  :  τεχνικού  ασφαλείας  και  ιατρού 

εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

ι. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά  

την  εργασία  κινδύνων  για  την  ασφάλεια   και  την  υγεία,  συμπεριλαμβανομένων  εκείνων  που αφορούν  

ομάδες  εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους  κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1α και παρ.3-8). 

ιι. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 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 υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων  τεχνικού ασφαλείας  και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται  από την 

αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 

3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει  να αιτιολογεί τις απόψεις  του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας 

και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο  των εργαζομένων των οποίων  η σύσταση  και οι αρμοδιότητες 

προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

ιιι. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται  η αιτία και η περιγραφή  του ατυχήματος και να το θέτει 

στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης  παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο 

υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 



Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις  εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές 

και στις αρμόδιες  υπηρεσίες  του ασφαλιστικού οργανισμού  στον οποίο υπάγεται  ο εργαζόμενος όλα  τα  

εργατικά  ατυχήματα  εντός  24  ωρών  και  εφόσον  πρόκειται  περί  σοβαρού  τραυματισμού  ή θανάτου, να 

τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος 

Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

iv.  Κατάλογο  των  εργατικών  ατυχημάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόμενο  ανικανότητα 

εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). iiv. 

Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 

3.3.   Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο 

σύμφωνα  με το ΠΔ 305/96  (αρ.3 παρ.14)  σε συνδυασμό  με την Υ.Α  130646/1984  του (τ.) Υπουργείου 

Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται,  σύμφωνα  με την παραπάνω  Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία 

Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται  από  τους  επιβλέποντες  μηχ/κούς  του  αναδόχου  και της Δ/νουσας 

Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους  για την διενέργεια  των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα 

αποτελέσματα  των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 

1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

3.4. Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η Μ Α. Στα πλαίσια 

του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ   και  επίσης  σε  

ειδική  στήλη  του,  να  γίνεται  παραπομπή   των  αναγραφόμενων   υποδείξεων   / διαπιστώσεων στην 

αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

 

 

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

4.1. Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται  να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα 

ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη 

προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IVμέρος Α, 

παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών  της έναρξης λειτουργίας  του εργοταξίου ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να 

παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75- 

79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα 

απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ 1073/81 

(αρ.92 -95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IVμέρος Α, παρ.6). 

δ.  Τη  λήψη  μέτρων  αντιμετώπισης   εκτάκτων  καταστάσεων  όπως  :  κατάρτιση  σχεδίου   διαφυγής 

-διάσωσης  και εξόδων  κινδύνου,  πυρασφάλεια,   εκκένωση χώρων  από  τους  εργαζόμενους,  πρόληψη 

-αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων,  ύπαρξη πυροσβεστήρων,κλπ. : ΠΔ 

1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IVμέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών,  χώρων υγιεινής και υγειονομικού  εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων  

πρώτων  βοηθειών,  φαρμακείου,  αποχωρητηρίων,  νιπτήρων,  κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 

(αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση  της δωρεάν  χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους 

όπως  : προστατευτικά  κράνη, μπότες  ασφαλείας,  φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες  ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, 

κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο 

εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του :Π.Δ. 1073/81(αρ.102- 

108),  Ν.1430/84   (αρ.16-18),  ΚΥΑ    Β.4373/1205/93   και  οι   τροποπ.   αυτής   ΚΥΑ    8881/94   και  Υ.Α. 

οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 

4.2 Εργοταξιακή σήμανση –σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση -εκφόρτωση–εναπόθεση υλικών, 

θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 



Ο ανάδοχος υποχρεούται (όπως αναφέρεται και σε άλλα σημεία της ΕΣΥ): 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 

οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 

-Την  Υ.Α  αριθ.  ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011  του  τ.ΥΠΥΜΕΔΙ:  «Οδηγίες  Σήμανσης  Εκτελούμενων  Έργων» 

(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

-Τη  ΚΥΑ  αριθ.6952/14-2-2011 του  τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα  για  την ασφαλή διέλευση  των 

πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την 

κυκλοφορία πεζών » 

-Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 –11 και αρ.52 ) όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

β.  Να  τηρεί  τις  απαιτήσεις  ασφάλειας   που  αφορούν  σε  εργασίες  εναπόθεσης   υλικών  στις  οδούς, 

κατάληψης τμήματος οδού  και πεζοδρομίου  : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 

(αρ.43,44). 

γ.  Να συντηρεί  και να  ελέγχει  τακτικά τη λειτουργία  των  συστημάτων  ασφαλείας  και να  τηρεί  τις 

απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών 

προβολέων,  των καλωδίων τροφοδοσίας,  των εγκαταστάσεων φωτισμού  εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-

84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IV μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί  στα απαραίτητα  μέτρα  ασφάλειας  που  αφορούν  σε εργασίες  φόρτωσης,  εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης,  στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς  υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-

91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IVμέρος Α παρ.11 και. μέρος Β 

τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : 

α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης 

από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 

παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

 

4.3       Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας -αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2). 

α.   Ο  ανάδοχος   οφείλει   να   ελέγχει   τη  σωστή  λειτουργία   και  τον  χειρισμό   των  μηχανημάτων 

(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων,  των 

μηχανών  και του λοιπού  εξοπλισμού  εργασίας  (ζώνες ασφαλείας  με μηχανισμό ανόδου  και καθόδου,  

κυλιόμενα ικριώματα, φορητές  κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81  (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, 

ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 

155/04,   ΠΔ 105/95   (παραρτ.  IX),   ΠΔ 305/96   (αρ.12  παραρτ.IV   μέρος  Β   τμήμα  ΙΙ   παρ.7-9),  ΚΥΑ 

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 

και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

ι. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

ιι. Άδεια κυκλοφορίας 

ιιι. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

ιv. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

v. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β ́, τμήμα ΙΙ, παρ. 

8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

vi.  Βεβαίωση ασφαλούς  λειτουργίας  του  εξοπλισμού  εργασίας  (ορθή  συναρμολόγηση  -εγκατάσταση, καλή 

λειτουργία)  και αρχείο  συντήρησης  αυτού  στο οποίο  θα  καταχωρούνται  τα αποτελέσματα  των ελέγχων 

σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

vii. Πιστοποιητικό επανελέγχου  ανυψωτικού  μηχανήματος, οδηγίες  χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 

συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

 

 

5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου 

έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα 

μέτρα ασφάλειας  και υγείας,  κατά περίπτωση,  ανάλογα  με το είδος  των εργασιών  του εκτελούμενου 

έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα: 



5.1  Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18-33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93,ΠΔ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.  ΙΙΙ  ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94,Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95  και  ΥΑ  Φ6.9/25068/1183/96,ΠΔ  305/96  (αρ.  12,  παραρτ.IV  μέρος  Β  τμήμα  II, παρ.11), 

ΚΥΑ  3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού  ΠΔ 

2/06,ΠΔ 212/06, ΥΑ 21017/84/09. 

5.2  Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 

Ν. 495/76,  ΠΔ 413/77,  ΠΔ 1073/81  (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ  αρ. 3046/304/89  (αρ.8-ασφάλεια  και αντοχή κτιρίων, 

παρ.4), ΚΥΑ  3329/89 και η τροπ. αυτής :ΥΑ  Φ.28/18787/1032/00,Ν. 2168/93,ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4  παραρτ.  

ΙΙΙ),  ΥΑ  3009/2/21-γ/94,  ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροπ.  αυτής  :ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96,ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06,ΠΔ 305/96 (αρ. 

12, παραρτ. IVμέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 

5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας –ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

ΠΔ 778/80,  ΠΔ 1073/81  (αρ.34-44), Ν.1430/84  (αρ. 7-10), ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93,  ΠΔ 396/94  (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IVμέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4- 

6,14 

). 

5.4  Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78,  ΠΔ 1073/81  (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90  (αρ.15), ΠΔ 396/94  (αρ.9 παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ), 

Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5  Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26-33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 

παραρτ. IVμέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 

5.6   Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας  οχημάτων,  αρδευτικές  σήραγγες,  υπόγειοι  σταθμοί  παραγωγής  ενέργειας  και εργασίες 

που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη 

χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια  της γης.) Ν.495/76, ΠΔ413/77, ΠΔ225/89, ΚΥΑ  3329/89 και η 

τροπ. αυτής: ΥΑ  Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΠΔ396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ455/95 και η 

τροπ. Αυτού: ΠΔ2/06, ΠΔ305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικές  εργασίες  σε  Λιμενικά  έργα(Υποθαλάσσιες  εκσκαφές,  διαμόρφωση  πυθμένα 

θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 

ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 

3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IVμέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
 
 
 

6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα 

μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 

A. ΝΟΜΟΙ Π. Δ. 305/96 ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

Ν. 495/76 Π. Δ. 89/99 ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

Ν. 1396/83 Π. Δ. 304/00 ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 

Ν. 1430/84 Π. Δ. 155/04 ΚΥΑ αρ.6952/11 

Ν. 2168/ 93 Π. Δ. 176/05 ΥΑ 3046/304/89 

Ν. 2696/99 Π. Δ. 149/06 ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

Ν. 3542/07 Π. Δ. 2/06 ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

Ν. 3850/10 Π. Δ. 212/06 ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 

Ν. 4030/12 Π. Δ. 82/10 ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 

Ν.4412/16 Π. Δ. 57/10 ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 

Π. Δ. 413/77 ΥΑ 130646/84 ΥΑ 21017/84/09 

Π. Δ. 95/78 ΚΥΑ 3329/89 Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Π. Δ. 216/78 ΚΥΑ 8243/1113/91 Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

Π. Δ. 778/80 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π. Δ. 1073/81 KYA 16440/F.10.4/445/93 ΦΕΚ 450/Β/94 



Π. Δ. 225/89 ΦEK 220/A/94 ΦΕΚ 451/Β/93 

Π. Δ. 31/90 ΦEK 220/A/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

Π. Δ. 70/90 ΦEK 221/A/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

Π. Δ. 85/91 ΦEK 67/A/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

Π. Δ. 499/91 ΦEK 268/A/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦEK 337/A/76 ΦEK 212/A/96 FEK 94/A/99 ΦΕΚ 1035/Β/96 

ΦEK 126/A/83 ΦEK 241/A/00 ΦΕΚ 113/Β/97 

ΦEK 49/A/84 ΦEK 121/A/04 ΦΕΚ 987/Β/99 

ΦEK 147/A/93 ΦEK 227/A/05 ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΦEK 57/A/99 ΦEK 159/A/06 ΦΕΚ 708/Β/03 

ΦEK 50/A/07 ΦEK 268/A/06 ΦΕΚ 420/Β/11 

ΦEK 116/A/08 ΦEK 212/A/06 ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΦEK 84/A/10 ΦEK 145/A/10 ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΦEK 249/A/12 ΦEK 97/A/10 ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ 686/Β/01 

ΦEK 128/A/77 ΦEK 154/B/84 ΦΕΚ 266/Β/01 

ΦEK 20/A/78 ΦEK 132/B/89 ΦΕΚ 16/Β/03 

ΦEK 47/A/78 ΦEK 138/B/91 ΦΕΚ 905/Β/11 

ΦEK 193/A/80 ΦEK 187/B/93 ΦΕΚ 1287/Β/09 

ΦEK 260/A/81 ΦEK 765/B/93 ΦΕΚ 155/Β/96 

 
 

ΦEK 106/A/89 ΑΔΑ: Β4301-8ΞΩ Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΦEK 31/A/90 Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

ΦEK 31/A/90 ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

ΦEK 38/A/91 ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

ΦEK 180/A/91 ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03 

Π. Δ. 395/94 ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/215/31-3- 

Π. Δ. 396/94 ΥΑ 3131.1/20/95/95 08 

Π. Δ. 397/94 ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Π. Δ. 105/95 ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96  

Π. Δ. 455/95 Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97  

 

Επί πλέον διευκρινίζεται ότι πριν από την έναρξη λειτουργίας του Εργοταξίου ο Ανάδοχος μεριμνά για την 

επικαιροποίηση  του Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ) και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας 

(Φ.Α.Υ) όπως επιτάσσει η παράγραφος  3 του άρθρου 3 του ΠΔ/τος 305/96. 

 

Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.). 

 

1. Κανονιστικές απαιτήσεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, 

αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες  του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας  αναφορικά  με την 

ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 

2. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.). Ο ανάδοχος θα πρέπει να 

εφαρμόσει το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. 

Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής: 

2.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

2.2 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. 

Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας  των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα 

παρέχουν  τις υπηρεσίες  του τεχνικού ασφαλείας,  συντονιστή θεμάτων ασφαλείας  και υγείας, καθώς  και του 

γιατρού  Εργασίας  θα  πρέπει  να είναι  σύμφωνα  με τις απαιτήσεις  της νομοθεσίας  (Ν. 

1568/85,  ΠΔ 17/96,  ΠΔ 305/96,  ΠΔ 294/88).  Η ανάθεση  των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας  και 

συντονιστή ασφάλειας  και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως  και 

κοινοποιείται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο Αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. 

Για  την κάλυψη  αναγκών  του σε υπηρεσίες  τεχνικού ασφάλειας,  συντονιστή ασφάλειας  και γιατρού 

Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαμβανομένης  της εκτίμησης του 

εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση  προσωπικού, κλπ. Ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς 



συνεργάτες  ή και με ειδικά  αδειοδοτημένη  (ΠΔ 95/99,  ΠΔ 17/96)  από  το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική 

Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 

2.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα Α.Υ.Ε.. 

2.4 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων. 

2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. 

Κατ ελάχιστον απαιτούνται  διαδικασίες  για  αναφορά  ατυχήματος,    διερεύνηση  των ατυχημάτων  και τήρηση 

αρχείων βάσει της νομοθεσίας, αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, 

χρήση μέσων ατομικής προστασίας, εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων. 

2.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από την 

νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή της κατασκευής. 

2.7 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων. 

Ο ανάδοχος  θα  πρέπει  να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση  των χώρων, του εξοπλισμού,  των μεθόδων 

και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν  οι 

συνθήκες  εκτέλεσης του έργου,  ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση  των 

επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται.  Οι επιθεωρήσεις  πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά.



Άλλες προβλέψεις 

Εκ των προτέρων  γνωστοποίηση  της έναρξης των εργασιών  στο Έργο  προς το αρμόδιο  Κ.Ε.Π.Ε.Κ.  του 

Σ.ΕΠ.Ε. 

Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Α.Υ.Ε.. Οδηγίες 

ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο. 

Πρόβλεψη  για  σύγκληση μηνιαίων  συσκέψεων  για  θέματα  Α.Υ.Ε. με  τον συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους 

υπεργολάβους,  παρουσία του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού Εργασίας. 

Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Ο συντονιστής ασφάλειας  και υγείας του έργου υποχρεούται  να κάνει την αναθεώρηση  του Σχεδίου και του 

Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί  τις εργασίες  όσον αφορά  θέματα Α.Υ.Ε. και να 

συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (Φ.Α.Υ.) εμπεριέχονται οι 

ενδεχόμενες    τροποποιήσεις    που   έχουν   επέλθει.    Συνεπώς   ο   Φάκελος   Ασφάλειας   και   Υγείας 

συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος  ώστε να 

περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάσθηκε. 

 

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

-     Γενικά 

-     Είδος έργου και χρήση αυτού 

-     Σύντομη περιγραφή του έργου 

-     Ακριβής διεύθυνση του έργου 

-     Στοιχεία κυρίου του έργου 

-     Στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

-     Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

-     Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

-     Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

-     Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 

-     Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 

-     Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών. 

- Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται  στις ισχύουσες  διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι  

ικριωμάτων,  αντιστηρίξεις  μεγάλων  ορυγμάτων,  ή  επιχωμάτων  κλπ. Και  διατάξεις  για πρόσδεση κατά 

την εργασία σε ύψος. 

-     Καταγραφή  σε  πίνακα  των  φάσεων  και  αποφάσεων   εργασιών  του  έργου,  σύμφωνα  με  το 

εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 

- Tην καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε 

φάσης και υπόφασης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ. 

Χ= Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου Μ= 

Μέτρια εκτίμηση κινδύνου Υ= 

Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 

- Σε περίπτωση  ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων  εργασιών θα πρέπει  να λαμβάνονται  υπόψη  οι 

επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

-    Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

- Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται  συγκεκριμένα μέτρα για την 

πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του 

άρθρου 12 του ΠΔ 305/96). 

 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:  

-     Γενικά : 

-     Είδος έργου και χρήση αυτού 

-     Ακριβή διεύθυνση του έργου 

-     Αριθμό αδείας



-     Στοιχεία του κυρίου του έργου 

-     Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 

-     Στοιχεία από το μητρώο του έργου : 

-     Τεχνική περιγραφή του έργου 

-     Παραδοχές μελέτης 

-     Τα σχέδια «ως κατεσκευάσθη» 

- Οδηγίες  και  χρήσιμα  στοιχεία  σε  θέματα   ασφάλειας   και  υγείας,  τα  οποία  θα  πρέπει   να 

λαμβάνονται  υπόψη  κατά τις ενδεχόμενες  μεταγενέστερες  εργασίες  καθ όλη την διάρκεια  της ζωής 

του έργου, π.χ. Εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. 

-     Ενδεικτικά  οι οδηγίες  και τα στοιχεία  αυτά  αναφέρονται  στον ασφαλή  τρόπο  εκτέλεσης των 

διαφόρων    εργασιών,    στην   αποφυγή    κινδύνων    από    τα   διάφορα    δίκτυα    (ύδρευσης, 

ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κλπ.) στην πυρασφάλεια  κλπ. 

-     Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

Το ανωτέρω περιλαμβάνει: 

α. Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν  τη χρήση του έργου από τους 

χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν  στους χρήστες ώστε κάθε 

χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων. 

β.Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του 

ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας 

και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 

γ.Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση 

του έργου. 

Κατά  την εκτέλεση του έργου,  το Σ.Α.Υ.  και ο Φ.Α.Υ.  τηρούνται  στο εργοτάξιο με ευθύνη  του αναδόχου 

και είναι στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

Η Διευθύνουσα  Υπηρεσία υποχρεούται  να παρακολουθεί  την ύπαρξη και εφαρμογή  των Σ.Α.Υ.-

Φ.Α.Υ.  

Μετά την αποπεράτωση  του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει  το έργο καθ όλη

την διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 

 

Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και         Φ.Α.Υ. 

Όλες  οι  δαπάνες   που  συνεπάγονται   τα  παραπάνω,   αφορούν   στην  οργάνωση  του  εργοταξίου  και 

απαιτούνται  από τον νόμο, βαρύνουν  τον Ανάδοχο και θα πρέπει  να έχουν συνυπολογιστεί  από αυτόν κατά 

την διαμόρφωση της προσφοράς του. 

 

ΆΡΘΡΟ 12ο : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

Με μερίμνα  του Ανάδοχου τηρείται ημερολόγιο  σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4782/2021. Η τήρηση 

ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος. Για την άρτια παρακολούθηση και έλεγχο των εργασιών σε κάθε 

εργοτάξιο θα τηρείται ξεχωριστό ημερολόγιο έργου. 

Για παράλειψη τήρησης ημερολογίου επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα, άρθρο 65 παρ.4 του Ν.4782/2021, που δεν 

μπορεί να είναι κάτω των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ ανάλογα με το ύψος της 

συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από 

ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 

   Το Ημερολόγιο υπογράφεται από εντεταλμένο Όργανο της Επίβλεψης και τον εκπρόσωπο του Ανάδοχου. 

Το  ένα  αποκτώμενο  φύλλο  περιέρχεται   στη  Διευθύνουσα   Υπηρεσία.  Οι  έγραφες   στο  Ημερολόγιο 

αποτελούν πληροφοριακά  στοιχειά για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναμη απασχολούμενου  προσωπικού και 

μηχανημάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του Έργου. 

 

Η  Διευθύνουσα   Υπηρεσία   μπορεί   πάντα   να   ορίσει   την  εγγραφή   στο   Ημερολόγιο   σημαντικών 

πληροφοριών  ή άλλων στοιχείων σχετικών με το συγκεκριμένο Έργο, ή να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση 

και άλλων στατιστικών στοιχείων. Η τήρηση αυτού του γενικού Ημερολογίου δεν αποκλείει και



 

 

την τήρηση και άλλων τεχνικών καταγραφών (με ημερολογιακή μορφή) που τυχόν απαιτούνται από άλλα Συμβατικά 

Τεύχη ή που θα ζητηθούν από την Επίβλεψη, όπως ημερολόγιο σκυροδέματος, ημερολογιακές εργαστηριακές 

καταγραφές καθιζήσεων, ημερολόγιο πυροδοτήσεων, κλπ. 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ 13ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες, όπως ορίζεται και στη διακήρυξη και το χρονικό 

διάστημα αυτό ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης. 

Επί πλέον προβλέπονται:  

Εντός της προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από την Σύμβαση, πρέπει να ολοκληρωθούν: 

α) η εγκατάσταση και η πλήρης εργοταξιακή ανάπτυξη σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη, το Πρόγραμμα 

(χρονοδιάγραμμα)   του  Έργου,  β)  οι  απαιτούμενες   μελέτες  συνθέσεως   (για  αδρανή,  σκυροδέματα, άσφαλτο), 

 

Παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16. Η 

παράταση χορηγείται: 

Είτε “με αναθεώρηση”,  όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του Έργου ή του αντίστοιχου τμήματος  

δεν  οφείλεται  σε  αποκλειστική  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου  ή  προκύπτει  από  αύξηση  του αρχικού Συμβατικού 

αντικειμένου,  μετά από Ανακεφαλαιωτικό Πινάκα Εργασιών και συμπληρωματική Σύμβαση. 

Είτε “χωρίς αναθεώρηση”  (για το σύνολο ή μέρος  των υπολειπομένων  εργασιών),  όταν η παράταση κρίνεται 

σκόπιμη για το συμφέρον  του Έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του σύνολου ή μέρους των υπολειπόμενων 

εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Αν η παράταση εγκρίνεται “χωρίς αναθεώρηση” για το σύνολο των υπολειπόμενων  εργασιών του Έργου 

επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες άσχετα προς την έγκριση ή μη της παράτασης αυτής. 

Η έγκριση  παρατάσεων   προθεσμιών   γίνεται  από  την  Προϊσταμένη  Αρχή,  ύστερα  από  αίτηση  του Αναδόχου. 

Παράταση προθεσμίας  μπορεί να εγκριθεί και χωρίς έγκριση του Αναδόχου αν η εγκρινόμενη παράταση δεν 

υπερβαίνει την οριακή προθεσμία . 

Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στην Διευθύνουσα  Υπηρεσία, που διατυπώνει  πάντοτε τη γνώμη της προς την 

Προϊσταμένη Αρχή. 

Όταν πρόκειται για “παράταση  χωρίς αναθεώρηση”  ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας  Υπηρεσίας, σε 

αντιπαράσταση   με  τον  Ανάδοχο,  καταρτίζει  Πινάκα  Διαχωρισμού  των  εργασιών   σε  εκείνες  που μπορούσαν 

να εκτελεστούν σε προηγούμενη  αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Επί πλέον οι πρώτες  

διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική  περίοδο  μέσα στην οποία  μπορούσε  και έπρεπε  να εκτελεστούν. Ο 

πινάκας  αποτελεί  πράξη της Διευθύνουσας  Υπηρεσίας και ο Ανάδοχος δικαιούται  να υποβάλλει  ένσταση  κατά  

του  πινάκα  διαχωρισμού  μόνο  αν  τον  έχει  υπογράψει   με  επιφύλαξη.  Σε περίπτωση   άρνησης  του  Αναδόχου  

να  συμπράξει   στην  κατάρτιση  ή  να  υπογράψει   τον  πίνακα εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρου 161 

του Ν.4412/16. 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται  στον Ανάδοχο για κάθε μέρα υπέρβασης  της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 

15% της μέσης ημερησίας αξίας του Έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης  

από την Σύμβαση συνολικής προθεσμίας.  Για τις επόμενες  μέρες, μέχρι ακόμη 15% της αρχικής συνολικής 

Συμβατικής  προθεσμίας,  η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα  ορίζεται  στο 20% της μέσης ημερήσιας άξιας του Έργου. 

Για την εφαρμογή  των ποινικών ρητρών η μέση ημερήσια αξία του Έργου  προκύπτει  αφού  διαιρεθεί  το συνολικό 

χρηματικό ποσόν της Σύμβασης,  μαζί με το ποσόν των τυχόν συμπληρωματικών Συμβάσεων (με ΓΕ & ΟΕ και 

απρόβλεπτα  άλλα χωρίς αναθεώρηση  και ΦΠΑ) με τον αριθμό των ημερών της συνολικής προθεσμίας.  Οι χρόνοι 

υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και  τα  ποσά  και  οι  προθεσμίες   όπως  προβλέπονται   στην  αρχική  

Σύμβαση,  χωρίς  παρατάσεις   ή αναθεώρηση. 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται  για την υπέρβαση  της συνολικής προθεσμίας  δεν επιτρέπεται  να υπερβούν 

συνολικά το 6% του συμβατικού ποσού χωρίς ΦΠΑ.  

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με αιτιολογημένη Απόφαση της Διευθύνουσας  Υπηρεσίας και παρακρατούνται 

από τον επόμενο λογαριασμό του Έργου. Με απόφαση επίσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ανακαλούνται  

υποχρεωτικά  οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση  των “ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών” εφόσον το έργο 

περατωθεί μέσα στην συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της.  Αντιθέτως  οι   επιβληθείσες   

ποινικές   ρήτρες   για   υπέρβαση   των  αποκλειστικών   τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλούνται. 

 

ΆΡΘΡΟ 14ο: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΠΡΙΜ 
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Δεν προβλέπεται   η  χορήγηση  προκαταβολής. 

Πριμ νωρίτερης περαίωσης δεν προβλέπεται. 

 

ΆΡΘΡΟ 15ο : ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Οι επιμετρήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 16ο : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι λογαριασμοί  θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται,  τόσο σε γραπτή όσο και σε ψηφιακή 

μορφή. Ισχύουν τα αναφερόμενα  στο άρθρο  152 του Ν.4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 17ο : ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα  στο άρθρο 154 του Ν. 4412/16. 

 

ΆΡΘΡΟ 18ο : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα  στο άρθρο 153 του Ν. 4412/16. Ο Πίνακας Αναθεώρησης θα υποβάλλεται και σε ψηφιακή 

μορφή. 

 

ΆΡΘΡΟ 19ο : ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ KAI AΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο Φορέας  κατασκευής του Έργου  έχει το δικαίωμα  κατά την διάρκεια  της Σύμβασης  να αναθέτει  την εκτέλεση 

συμπληρωματικών εργασιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο άρθρο 156 του Ν.4412/16. 

Αν υπάρχει  ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες  και απρόβλεπτες  πρόσθετες  εργασίες, ισχύει το άρθρο 

155 (υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 132) του Ν. 4412/16 και μπορεί να εγκριθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή η εκτέλεσή τους πριν από την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και μέχρι του 

ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω  ποσοστό περιλαμβάνεται 

σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών της παραγράφου 10 του άρθρου 154. Για  την  έγκριση  αυτή  η  

Διευθύνουσα   Υπηρεσία  συντάσσει  τεχνική  περιγραφή   των  εργασιών,  με αιτιολόγηση  του  επείγοντος  και  

εκτίμηση  της  δαπάνης,   με  βάση  τις  συμβατικές  τιμές  μονάδας  ή ενδεικτικές τιμές για νέες εργασίες. Ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές 

πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών  και  που  ενσωματώνονται   στον  

επόμενο   Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών.  Οι εργασίες   για   τις  οποίες   δεν   υπάρχει   εγκεκριμένη   νέα   

τιμή   περιλαμβάνονται   στους   σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό 

(20%). 

 
 

ΆΡΘΡΟ 20ο : ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα  στο άρθρο 157 του Ν. 4412/16. 

 

ΆΡΘΡΟ 21ο : ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα  στο άρθρο 159 του Ν. 4412/16. 

 

ΆΡΘΡΟ 22ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα  στο άρθρο 160 του Ν. 4412/16 

σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4782/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο : ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα  στο άρθρο 161 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ– ΘΑΝΑΤΟΣ 

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα  στα άρθρα 164 και 167 του Ν. 4412/16, το 

άρθρο62, 80 και 81 του Ν. 4782/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

'Eχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα  στο άρθρο 140 του Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 26ο : ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ (ΟΠΩΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ – as built) 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να τηρεί σχολαστικά λεύκωμα φωτογραφιών  των διάφορων κατασκευαστικών  

σταδίων,   ιδιαίτερα   όταν  πρόκειται   για  αφανείς   εργασίες   με  ημερομηνίες   και ερμηνευτικές λεζάντες ανά 

φωτογραφία. 

Επίσης είναι υποχρεωμένος να τηρεί πλήρες μητρώο με τα τελικά κατασκευαστικά σχεδία (ανεξάρτητα αν 

αυτά είναι ίδια με εκείνα της εγκεκριμένης μελέτης ή τροποποιημένα σε οποιοδήποτε  βαθμό). 

Τόσο το λεύκωμα  των φωτογραφιών  όσο και το μητρώο των “as built” σχεδίων  (σε έγγραφη  και σε ψηφιακή 

μορφή) αποτελούν το ΤΕΛΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ (as built) και παραδίνεται  στον Επιβλέποντα του Έργου ο οποίος το 

εντάσσει στον Φάκελο του Έργου που διατηρεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία . 

Το “Μητρώο Έργου - as built” αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή και η 

ύπαρξη του μνημονεύεται στα σχετικά Πρωτόκολλα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος,  με την αποπεράτωση  των εργασιών και πριν από την προσωρινή παραλαβή, 

να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία : 

 1.1.Τοπογραφικό  διάγραμμα  σε κλίμακα 1:500 της τελικής διάταξης του έργου  με υψομετρικές  και 

οριζοντιογραφικές ενδείξεις. 

 1.2. Ακριβή διαγράμματα  σε κλίμακα 1:50, θεμελιώσεων  – ξυλοτύπων (κατόψεων και τομών) με τον 

οπλισμό, στα οποία  θα αναγράφονται  τα πραγματικά  στοιχεία των επί μέρους  τμημάτων, όπως βάθη, 

διαστάσεις, θέσεις, διατομές κ.λ.π. πλήρως ανταποκρινόμενα με τα πραγματικώς εκτελεσθέντα έργα. 

2.  Ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος   να  πάρει  και  να  εκτυπώσει  με  δαπάνες   του  έγχρωμες  και ασπρόμαυρες  

φωτογραφίες  πριν από  την έναρξη των εργασιών  κατά τις πιο  ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και 

μετά το πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται οι τελευταίες όψεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις 

της Υπηρεσίας. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 28ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ  – ΦΘΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ  

ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ 

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δε συμπεριλαμβάνονται  

στη σύμβασή  του, από  άλλους εργολήπτες  που  έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου,  να  διευκολύνει  την 

εκτέλεσή  τους,  με  τα  μέσα  που  χρησιμοποιεί  (ικριώματα,  κ.λ.π.) και να ρυθμίσει  την εκτέλεση των 

εκτελουμένων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του 

έργου ή από άλλους εργολήπτες. 

2. Οποιαδήποτε  φθορά  ή ζημία  που  προκληθεί  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  σε οποιαδήποτε κατασκευή, 

βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος  να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που 

υπέστησαν τη ζημιά ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29ο : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Όταν λήξει η προθεσμία  περάτωσης  (άρθρο 168 του Ν.4412/16) του συνόλου του Έργου, ο Επιβλέπων αναφέρει  

στη Διευθύνουσα  Υπηρεσία αν τα έργα έχουν περαιωθεί  και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις εργασίες   που  

προβλέπονται   στη  Σύμβαση  ή  αν  τα  Έργα  δεν  έχουν  περατωθεί   οπότε  αναφέρει συγκεκριμένα   τις  

εργασίες   που   απομένουν   για   εκτέλεση.  Αν   οι   εργασίες   περατωθούν   τότε  ο Προϊστάμενος της 

Διευθύνουσας  Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση  για τον χρόνο περάτωσης  των εργασιών (βεβαίωση περάτωσης 

εργασιών). 

Η βεβαίωση  αυτή δεν αναπληρώνει  την παραλαβή  των έργων, η οποία  διενεργείται  σύμφωνα  με τις 

διατάξεις των όρθωνα 30 και 32 της παρούσας Συγγραφής. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο 

Ανάδοχος και πριν από την λήξη των προθεσμιών, αν έχει περατώσει το Έργο. 

Αν   στις  εργασίες   που   έχουν   περατωθεί   διαπιστωθούν   επουσιώδεις   μόνο  παραλείψεις   που   δεν 

επηρεάζουν την λειτουργικότητα και ασφάλεια του Έργου, ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί  και τάσσει εύλογη προθεσμία  

για την αποκατάσταση τους. Στη περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη  
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αποκατάσταση  των ελλείψεων  και αναφέρει  το χρόνο που περατώθηκε  το Έργο χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη ο 

χρόνος αποκατάστασης. 

Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί  ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν  δεν είναι επουσιώδεις  ή αν δεν 

περατώθηκαν   από  τον  Ανάδοχο  εμπρόθεσμα   οι  εργασίες  αποκατάστασης   επουσιωδών   ελλείψεων 

(σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο)  εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 

21 και 22 της παρούσας Συγγραφής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα  στο άρθρο 170 του Ν. 4412/16. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31ο : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα  στο άρθρο 171 του Ν. 4412/16. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 32ο : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα  στο άρθρο 172 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 33ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα  στο άρθρο 169 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 34ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα  στο άρθρο 174 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 35ο :  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

35.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχος οφείλει -με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικά συμβόλαια που καλύπτουν το έργο,  

“κατά  παντός  κινδύνου”  συμπεριλαμβανομένης,  της  αστικής  ευθύνης  (εργοδοτική  και  έναντι τρίτων) και 

νομικής προστασίας. 

Κατά τη σύναψη  των σχετικών Ασφαλιστηρίων ο Ανάδοχος πρέπει  να συμμορφώνεται  και να λαμβάνει υπόψη  τις 

διατάξεις  των Νόμων, Κανονισμών κλπ που  ισχύουν  εκάστοτε  και έχουν  εφαρμογή  στην Ελλάδα. 

Ο ανάδοχος  οφείλει  να υποβάλλει  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τα ασφαλιστήρια  συμβόλαια  με την έναρξη των 

εργασιών και το αργότερο εντός 15 Η.Η. από την υπογραφή της Σύμβασης . 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να ασφαλίσει το έργο, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, όσο και κατά τη 

διάρκεια του χρόνου συντήρησης . 

Ο Ανάδοχος  πρέπει  να  συμμορφώνεται   με  τους  όρους  κ.λπ.  των  Ασφαλιστηρίων.  Οι παρεχόμενες 

ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις απαλλαγές κ.λπ., υπόκεινται σε κάθε 

περίπτωση στην τελική έγκριση της Υπηρεσίας. 

Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις  και ευθύνες  του 

αναδόχου , που απορρέουν από τη σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις προβλεπόμενες  από τα σχετικά 

ασφαλιστήρια  συμβόλαια,  εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια  περιορισμούς  κλπ. Ο ανάδοχος  παραμένει 

αποκλειστικά υπεύθυνος  για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης 

των ασφαλιστηρίων. 

Σε   περίπτωση   που   ο  Ανάδοχος  παραλείψει   ή  αμελήσει   να  συμμορφωθεί   με  τις  ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις   του  ή  οι  ασφαλίσεις  που  θα  συνομολογήσει  κριθούν  ως  μη  ικανοποιητικές  από  την Υπηρεσία η 

τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα συμβόλαια   και  να  

παρακρατήσει   (εντόκως  με  το  νόμιμο  επιτόκιο   υπερημερίας)   το  ποσόν   των ασφαλίστρων, είτε από τις 

οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

του αναδόχου. 

Επίσης  σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  αμελεί  ή  δυστροπεί   να  καταβάλλει  στους  ασφαλιστές  το οφειλόμενο 

ποσό των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία, για να αποφύγει  ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλλει τα 

ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως 

ανωτέρω. 
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Η υπηρεσία επίσης επιφυλάσσεται  του δικαιώματός της να παρακρατεί από οφειλόμενες  πληρωμές του 

αναδόχου   κάθε  ποσόν  που  είναι  δυνατόν  να  εισπραχθεί   από  τους  ασφαλιστές  λόγω  εξαιρέσεων, 

απαλλαγών  κλπ που  τυχόν υπάρχουν  στους όρους  των εν λόγω ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση  που  η 

ασφαλιστική εταιρεία  με την οποία  ο Ανάδοχος συνομολόγησε  τα σχετικά ασφαλιστήρια  συμβόλαια, παραλείψει   

ή  αρνηθεί   (μερικά  ή  ολικά)  να  καταβάλλει  αποζημίωση  για  οποιαδήποτε   ζημιά,  για οποιοδήποτε  λόγο ή 

αιτία, η υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε  λογαριασμό του ή εγγύησή του τα ποσά 

οποιασδήποτε  φύσης που κατά την κρίση της απαιτούνται  για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή βλάβης. 

Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται  να ακυρωθούν,  τροποποιηθούν  ή λήξουν χωρίς τη γραπτή με συστημένη 

επιστολή πριν από  τριάντα (30) ημέρες,  σχετική ειδοποίηση  της Ασφαλιστικής  Εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, 

όσο και προς την Υπηρεσία. 

 

35.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ “ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” 

Η ασφάλιση   «κατά παντός κινδύνου» (contractor’s all risk)    θα καλύπτει ενδεικτικά: υλικές ζημιές στο έργο  από  

κάθε  αιτία,  ζημιές  στα  μηχανήματα  του  έργου,  ζημιές  σε  προϋπάρχουσα   περιουσία   ή προσωρινές  

εγκαταστάσεις,  αστική ευθύνη  έναντι τρίτων, αστική ευθύνη  έναντι  του εργατοτεχνικού προσωπικού.  Άλλοι 

κίνδυνοι που ενδιαφέρουν είναι αυτοί που σχετίζονται με ζημιά ή φυσική απώλεια των περιουσιακών στοιχείων 

(κτίρια,εξοπλισμός γραφείων, Η/Υ, τυχόν ειδικά μηχανήματα, οχήματα) και που μπορεί να οφείλονται σε 

θεομηνία,δολιοφθορά, φωτιά, κλοπή κλπ. 

 

35.2.1 Ασφάλιση έναντι Υλικών Ζημιών 

Αντικείμενο Ασφάλισης: 

1.  Η συμβατική αξία του έργου, χωρίς Φ.Π.Α. (οικοδομικός και μηχανικός εξοπλισμός, υλικά, εργασία κλπ)   

συμπεριλαμβανομένων    τυχόν    συμπληρωμάτων    της    σύμβασης,    αναθεωρήσεων  ή  και αναπροσαρμογών  

της αρχικής σύμβασης (θετικών ή αρνητικών). Ο ανάδοχος υποχρεούται  να ζητά από τους ασφαλιστές  κατά τακτά 

χρονικά διαστήματα  την αναπροσαρμογή  του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σύμφωνα  με την πραγματική  αξία του 

έργου  και οι ασφαλιστές  παραιτούνται  του δικαιώματος  της υπερασφαλίσεως. 

Η ασφάλιση  θα  παρέχεται  για  οποιαδήποτε   απώλεια,  ζημιά  ή  καταστροφή  μερική  ή  ολική,  από 

οποιοδήποτε   λόγο  ή αιτία  περιλαμβανομένων   των κινδύνων  από  ανωτέρα  βία,  τυχαία  περιστατικά (φωτιά 

ανθρωπινο λάθος κλπ) καθώς επίσης από λανθασμένη μελέτη ή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη 

εργασία, ελλιπής συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ. 

Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για βλάβες/καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες,  και από  σεισμούς.  Εξαίρεση αποτελούν  οι κίνδυνοι που  δεν καλύπτονται  από  τα συνήθη 

ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή ανταρσία κλπ). 

2. Οι μόνιμες και μη, καθώς και οι προσωρινές  εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου  καθώς επίσης και 

ο εν γένει εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο. 

3. Τα υλικά που θα τυχόν χορηγηθούν από την υπηρεσία για να ενσωματωθούν στο έργο. 

 

35.2.2 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης (Εργοδοτική και Έναντι Τρίτων) 

Αντικείμενο Ασφάλισης: 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του Αναδόχου έναντι του προσωπικού του, των συνεργατών 

του και έναντι τρίτων και οι ασφαλιστικές υποχρεώνονται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε αυτούς  για σωματικές 

βλάβες,  θάνατο,  ψυχική οδύνη  ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, 

που  προξένησε  ο ανάδοχος,  καθ’ όλη τη διάρκεια  και εξ’ αιτίας  των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, 

επισκευής, αποκατάστασης  ζημιών και διαφόρων  άλλων εργασιών, οποτεδήποτε   προξενήθηκαν   και  εφόσον   

έγιναν  στα  πλαίσια   των  συμβατικών  υποχρεώσεων   του αναδόχου. 

Ειδικότερα στα ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 

1. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το προσωπικό, και οι συνεργάτες  της με το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρωμένης  ευθύνης έναντι αλλήλων (GROSS LIABILITY). 

2.  Η  Ασφαλιστική  Εταιρεία  υποχρεώνεται   να  αποκρούει   οποιαδήποτε   αγωγή  εγείρεται   κατά  του 

Αναδόχου ή της Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη  τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης και θα καταβάλει κάθε 

ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη   μέσα  στα  όρια  των  

ποσών  που   αναφέρονται   εκάστοτε  ως  ανώτατα   όρια  ευθύνης   των ασφαλιστών. 

3.  Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται  κάθε δικαιώματος αγωγής κατά της Υπηρεσίας, των συμβούλων 
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των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη των προσώπων αυτών. 

 

Όρια αποζημίωσης: 

Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές Ασφαλιστήριο έναντι 

Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, και κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: 

1. Σωματικές βλάβες ή θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων  και αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω ηθικής 

βλάβης ή ψυχικής ευθύνης) κατ’ άτομο και ατύχημα 250.000 €, 

2. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος  τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα ανεξαρτήτως του αριθμού  των παθόντων 

400.000 €, 

3. Υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές  σε πράγματα  ή και ζώα τρίτων συνέπεια  ζημιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως 

του αριθμού  των τυχόν ζημιωθέντων  τρίτων εξ΄αυτού ως και ζημιωθέντων  αντικειμένων 

20.000 €. 

4. Τέλος ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 700.000 €. 

Σε  περίπτωση  που  το  ανώτατο  όριο  ευθύνης  των ασφαλιστών  μειωθεί  (λόγω καταβολής  από  

τους ασφαλιστές αποζημιώσεων), ο Ανάδοχος για να μη μένει υποασφαλισμένος οφείλει να 

φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης  των ασφαλιστών του. Κατά την 

περίοδο  συντήρησης του έργου, το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των ασφαλιστών θα ανέρχεται 

στο 50% του αντίστοιχου ποσού του παρόντος το οποίο ισχύει για την περίοδο εκτέλεσης του έργου. 

 

Άρθρο 36ο. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

 

Εγγυήσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου  72 του Ν.4412/2016. 

 

 

Ευθύνη Αναδόχου 

1) Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016, τόσο για την εφαρμογή  των μελετών, 

όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος  είναι ο Ανάδοχος.  Ο κάθε φύσης έλεγχος που 

θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει με κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη. 

2) Όμοια,  ο  Ανάδοχος  είναι  εξ ολοκλήρου  μόνος  υπεύθυνος για  την  επιλογή  των  υλικών  που  θα 

χρησιμοποιηθούν,   τη  χρησιμοποίηση  αυτών  και  την  εκτέλεση  των  εργασιών  κατά  τους  όρους  της παρούσας 

και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

3) Οι απαιτήσεις  ασφάλισης  εκ μέρους  του Αναδόχου του έργου, του ΚτΕ, των εκπροσώπων  του, του 

προσωπικού του, των συνεργατών του και τρίτων ορίζονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας. 

4) Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης της Υπηρεσίας και τα λοιπά 

συμβατικά  τεύχη, ο Ανάδοχος  δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγμένα  στοιχεία των μόνιμων έργων (τα 

οποία όμως θα πρέπει να ασφαλίσει κατά το σχετικό άρθρο  της παρούσας), διατηρείται όμως η ευθύνη  του   

στις κατασκευαστικές  μεθόδους,  στις χρήσεις υλικών, στη δημιουργία  και λειτουργία εργοταξιακών οδών, 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης  των έργων, στις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και 

στα στοιχεία των μόνιμων έργων, για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των τυχόν μελετών που θα εκπονηθούν από 

αυτόν. 

5) Σχετικά με ζημιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις μόνιμες εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον τόπο 

του έργου, έχει ισχύ το  άρθρο 157 του Ν 4412/2016, μόνο σε όση έκταση δεν καλύπτεται από την  ασφάλιση   του  

έργου   «κατά  παντός   κινδύνου»   σύμφωνα   με  τους  ειδικότερους   όρους   που αναφέρονται  στο σχετικό  της 

παρούσας.  Οποιεσδήποτε  αστικές ή ποινικές ευθύνες,  που προκύπτουν από  οποιασδήποτε   φύσης  

δυστυχήματα  ή  ζημιές στο προσωπικό  του  Αναδόχου ή  σε  τρίτους  ή  σε περιουσίες  τρίτων που οφείλονται 

είτε σε αμέλεια είτε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε στις οποιεσδήποτε  κατασκευαστικές 

δραστηριότητες  του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου  καθ΄ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον 

ίδιο. Σχετικά με την ασφάλιση της «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» ισχύουν οι όροι του σχετικού άρθρου  της 

παρούσας. 

6) Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, δανειοθάλαμοι, λατομεία 

κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε  λόγο ή δολιοφθορά  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της 
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σύμβασης, πλην ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρούσα που δεν έχει καλυφθεί από το ασφαλιστήριο   

συμβόλαιο,   βαρύνει   τον   Ανάδοχο.   Επίσης   ο   Ανάδοχος   είναι   υποχρεωμένος    να αποκαταστήσει  τις  ζημιές  

που  προέρχονται  από  οποιασδήποτε   φύσης  δυστυχήματα   ή  ζημιές  στο προσωπικό  του  Αναδόχου  ή  σε  

τρίτους  ή  και  σε  περιουσίες  τρίτων  και  οφείλονται  σε  αμέλεια  η υπαιτιότητά του. 

7) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος εργαλείου κτλ. που  

ανήκει  σε  αυτόν  ή  σε  τρίτους  και βρίσκεται  στο χώρο  του  εργοταξίου  και να  παίρνει  όλα  τα προβλεπόμενα  

μέτρα, προσλαμβάνοντας  συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, 

νυκτοφύλακες κτλ.). Σε περίπτωση απώλειας ,φθοράς,  βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος  κτλ., που  

ανήκει σε αυτόν  ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι  αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος  να αποζημιώσει  τον 

ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει  το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται  να προβάλει  αξίωση  για  οποιαδήποτε   δική  

του  αποζημίωση  ή  και  να  εγείρει  αξίωση  επέκτασης  των προθεσμιών  κατασκευής του έργου, πλην 

περιπτώσεων  ανωτέρας βίας που δεν έχουν καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

8) Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούμενα  μέτρα ασφαλείας που  

επιβάλλονται  από  την ισχύουσα  νομοθεσία  καθώς  και κάθε  άλλο  μέτρο  που  αναφέρεται  στην παρούσα . 

9) Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

Άρθρο 37ο. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.  Όπως  έχει  τονισθεί  και  σε  άλλες  θέσεις,  ο  Ανάδοχος  είναι  ποινικά  και  αστικά  υπεύθυνος  για 

οποιοδήποτε  ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε  τρίτο, από οποιαδήποτε  αιτία που έχει 

σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης. 

2. Για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, πέραν των όσων περιοριστικά αναφέρονται  στην παρούσα ΕΣΥ, 

μπορούν να εφαρμόζονται αναλογικά και άλλες διατάξεις του Ν.4412/2016, οι οποίες ήθελε κριθούν απαραίτητες  

για την καλή λειτουργία της σύμβασης, έστω και αν ρητώς δεν κατονομάζονται στο παρόν τεύχος.  Ενδεικτικά  

αναφέρονται  τα  άρθρα  161  «Διακοπή  εργασιών  – Διάλυση της  Σύμβασης»,  163 «Αποζημίωση αναδόχου λόγω 

διάλυσης της σύμβασης» του Ν.4412/2016 κλπ. 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥ∆Λ 

Λευκάδα,    09 -11-2021 
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Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 
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ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 
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