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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο -  Αντικείμενο τθσ εργολαβίασ  
Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ είναι «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ».  

 Αναλυτικά με τθν παροφςα μελζτθ προτείνεται : 
Το ζργο αφορά  εργαςίεσ για τθν  ςυντιρθςθ των ςχολικϊν κτιρίων του Διμου Νάουςασ.  
Τα ςχολικά κτίρια ςτα οποία κα γίνουν επεμβάςεισ μεταξφ άλλων  είναι ςτα κτίρια του ΕΡΑΛ- ΕΡΑΣ  που 

κα α γίνουν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ  ςτισ οριηόντιεσ και κατακόρυφεσ υδρορροζσ, ςτο Λάππειο Γυμνάςιο ςτο 
πρόκειται ςτο οποίο κα  κακαιρεκεί θ υφιςτάμενθ ςτζγθ από αμίαντο ςτο κτίςμα δίπλα από το γυμναςτιριο και 
κα αντικαταςτακεί με   νζα, ςτο Νθπιαγωγείο του Γιαννακοχωρίου, πρόκειται να γίνουν εργαςίεσ για τθν 
απορροι των όμβριων υδάτων ςτθν Νοτιοδυτικι πλευρά του οικοπζδου, ςτο Γυμνάςιο του Αγγελοχωρίου  που 
κα γίνουν εργαςίεσ ςτον αφλειο χϊρο του ςχολείου  για τθν καταςκευι νζου αςφαλτοτάπθτα ςτθν αυλι και 
νζου αντικραδαςμικοφ τάπθτα ςτο γιπεδο μπάςκετ. 
 
- Τα είδθ και οι ποςότθτεσ όλων των εργαςιϊν του ζργου περιζχονται ςτον προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο -   Αρχικι ςυμβατικι χρθματικι αξία τθσ εργολαβίασ  
 

2.1  Θ αρχικι ςυμβατικι χρθματικι αξία τθσ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςό τθσ Ρροςφοράσ του 
αναδόχου, προςαυξθμζνο κατά το ποςό των απροβλζπτων δαπανϊν, τθσ πρόβλεψθσ  απολογιςτικϊν 
δαπάνθσ αςφάλτου και τθσ δαπάνθσ ανακεϊρθςθσ, επανυπολογιηομζνων μετά τθν ζκπτωςθ, που 
περιζχονται ςτον προχπολογιςμό μελζτθσ (αρ.1/6 Ν.2229 / 94). 

   
ΑΡΘΡΟ 3ο -  υμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ  
 

3.1  Συμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ είναι, οι τιμζσ μονάδοσ του Τιμολογίου τθσ μελζτθσ, μειωμζνεσ κατά το 
αντίςτοιχο ποςοςτό ζκπτωςθσ που προςζφερε ο ανάδοχοσ ςτθν προςφορά εκπτϊςεων και αυξθμζνεσ κατά 
το εργολαβικό ποςοςτό για γενικά ζξοδα και για το όφελοσ του αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο -   Ιςχφουςεσ διατάξεισ  
 
4.1    Ο Ν. 3669/08 «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων ζργων» (ΚΔΕ).  
4.2 Οι διατάξεισ Ν. 1642/86 για το Φ.Ρ.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και 
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         4.3 Το άρκρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτθςθ 6‰ ςτο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 
4.4 Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ (εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτθν 
κωδικοποίθςθ), κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι 
εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 
αναφζρονται ρθτά παραπάνω 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο -   ειρά ιςχφοσ τευχϊν και ςτοιχείων τθσ μελζτθσ. 
 
5.1 - Τα οριηόμενα ςαν ςυμβατικά τεφχθ τθσ εργολαβίασ, με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ του 
ζργου, είναι τα παρακάτω και ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των περιεχομζνων ς’ αυτά όρων, θ ςειρά 
ιςχφοσ αυτϊν κακορίηεται ωσ εξισ: 

 

1.  – Το Συμφωνθτικό  

2.  – Το τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ  

3.  – Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ . 

4.  - Το Τιμολόγιο Μελζτθσ. 

5.  - Θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων  (Ε.Σ.Υ.) 

6.  – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τα Ραραρτιματά τουσ, Τ.Σ.Υ. 

7.  - Οι Τεχνικζσ Ρεριγραφζσ Εργαςιϊν, οι ςχετικζσ με όλεσ τισ επιμζρουσ μελζτεσ του ζργου .  

8.  - Ο Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ του ζργου. 

9.  - Οι εγκεκριμζνεσ Τεχνικζσ Μελζτεσ εφαρμογισ όλων των επιμζρουσ κατθγοριϊν εργαςιϊν, που κα 
χορθγθκοφν ςτον Ανάδοχο από τθν Υπθρεςία κακϊσ και οι Τεχνικζσ Μελζτεσ που κα ςυνταχκοφν από τον 
Ανάδοχο κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, όπωσ τελικά κα 
εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία. 

10.  - Το Χρονοδιάγραμμα / Ρρόγραμμα καταςκευισ του ζργου, όπωσ αυτό τελικά κα εγκρικεί από τθν 
Δ/νουςα Υπθρεςία κακϊσ και το οργανόγραμμα ανάπτυξθσ του εργοταξίου ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του 
άρκρου 32 του Ρ.Δ. 609/85, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το ΡΔ 368/94. 

 
Επίςθσ ςυμβατικι ιςχφ ζχουν, επόμενεσ των προαναφερομζνων, μολονότι δεν κα προςαρτθκοφν ςτθ 

Σφμβαςθ εκτζλεςθσ του ζργου, επειδι είναι δθμοςιευμζνα κείμενα, οι Τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
Κανονιςμοί, κϊδικεσ κλπ όπωσ ιςχφουν μετά τθν εφαρμογι του Ρ.Δ. 334/94 και ειδικότερα: 

(1)  Τα εγκεκριμζνα ενιαία Τιμολόγια του άρκρου 8 του Ν.3263/2004. 

(2)  Οι Ευρωκϊδικεσ. 

(3)  Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρ.Τ.Ρ.) του ΥΡΕΧΩΔΕ (ι του τ. ΥΔΕ). 

(4)  Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 

5.2   - Σε περίπτωςθ τυχόν αςυμφωνίασ ςτο περιεχόμενο ενόσ και του αυτοφ από τα παραπάνω ςυμβατικά 
ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 5, θ τελικι επιλογι κα ανικει ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία και ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί αναντίρρθτα ςε αυτιν χωρίσ να δικαιοφται να προβάλλει 
οποιαδιποτε απαίτθςθ για αποηθμίωςθ, από αυτιν τθν αιτία . 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο -   Μελζτθ των ςυνκθκϊν καταςκευισ του ζργου. 
 
 Θ υποβολι προςφοράσ ςτθν δθμοπραςία αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι ο ανάδοχοσ : 
6.1     -Ζχει επιςκεφκεί και ελζγξει τθν τοποκεςία, τθν διαμόρφωςθ και τθν φφςθ του εδάφουσ του γθπζδου του 

ζργου και ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν ειδικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ του. 
6.2 -Ζχει μελετιςει με κάκε προςοχι, τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ εφαρμογισ και τα τεφχθ μελζτθσ και 

δθμοπράτθςθσ του ζργου και ότι κα ςυμμορφωκεί απόλυτα με αυτά για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
καταςκευισ του. 

6.3 -Αναλαμβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τισ παραπάνω ειδικζσ  ςυνκικεσ 
και όρουσ καταςκευισ του ζργου και ότι δεν απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ που ζχει για τθν πλιρθ 
ςυμμόρφωςι του προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, αν παρζλειψε να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι 
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λεπτομζρεια ι να ηθτιςει κάκε πλθροφορία που ζχει ςχζςθ με τθν μελζτθ των ςυνκθκϊν καταςκευισ του 
ζργου γενικά. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο -  Ποςοςτό  ΕΟ και ΓΕ   
                     
7.1 - Στθν παροφςα εργολαβία ιςχφει εργολαβικό ποςοςτό  δεκαοκτϊ επί τοισ εκατό (18%)  επί τθσ αξίασ του 

ζργου, που αποτιμάται ςε τιμζσ μονάδασ.  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο -  Προκεςμίεσ (Ν.3669/2008 άρκρο 48) 
 

8.1    Ο ανάδοτος είναι σποτρεωμένος να καηαζκεσάζει, και να αποπεραηώζει ηο έργο μέζα ζε 

προθεζμία  εκατόν είκοσι  ημερολογιακές ημέρες  (120)   (ζσνολική προθεζμία) από ηην ημερομηνία 
σπογραθής ηης ζύμβαζης (άρθρο 48 Ν.3669/2008). 
Δεν ορίηονται τμθματικζσ προκεςμίεσ λόγω του μικροφ χρονικοφ διαςτιματοσ υλοποίθςθσ  του ζργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο -  Ποινικζσ  ριτρεσ (Ν.3669/2008 άρκρο 49) 
 
 9.1 - Για κάκε υπζρβαςθ με υπαιτιότθτα του αναδόχου τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ περαίωςθσ του ζργου ι τθσ 
τυχόν τμθματικισ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα ςφμφωνα με το Ν.36692008 άρκρο 49. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο -   Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα καταςκευισ (Ν.3669/2008 άρκρο 46)  

             1. Σε κάκε ςφμβαςθ καταςκευισ ζργου ορίηεται προκεςμία για τθν περάτωςι του ςτο ςφνολο και κατά 
τμιματα. Μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ με βάςθ 
τθν ολικι και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ, ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία το χρονοδι-
άγραμμα καταςκευισ του ζργου. 
2. Θ διευκφνουςα υπθρεςία εγκρίνει μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιιςει 
τισ προτάςεισ του αναδόχου ςχετικά με τθ ςειρά και τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων, ανάλογα με τισ 
δυνατότθτεσ χρονικισ κλιμάκωςθσ των πιςτϊςεων, μζςα ςτα όρια των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν. Το εγκεκριμζνο 
χρονοδιάγραμμα αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο του ζργου. Αν θ ζγκριςθ δεν γίνει μζςα ςτθν πιο πάνω 
προκεςμία, ι αν μζςα ςτθν προκεςμία αυτι δεν ηθτιςει γραπτά θ διευκφνουςα υπθρεςία διευκρινίςεισ ι 
αναμορφϊςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ, το χρονοδιάγραμμα κεωρείται ότι ζχει εγκρικεί. Αναπροςαρμογζσ του 
χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται όταν μεταβλθκοφν οι προκεςμίεσ, το αντικείμενο ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν. 
Θ ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου από μζρουσ του αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει πζρα των τριάντα 
(30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ μθ τιρθςθ των ανωτζρω προκεςμιϊν με υπαιτιότθτα του 
αναδόχου ςυνεπάγεται τθν επιβολι των διοικθτικϊν και παρεπόμενων χρθματικϊν κυρϊςεων, αποτελεί λόγο 
ζκπτωςθσ του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορζα καταςκευισ αποτελεί πεικαρχικό αδίκθμα, ςφμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 40 του Ν.3669/2008. 
3. Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου. Το χρονοδι-
άγραμμα αναλφει ανά μονάδα χρόνου και πάντωσ ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να 
εκτελεςκοφν. Το χρονοδιάγραμμα ςυντάςςεται με τθ μορφι τετραγωνικοφ πίνακα που περιλαμβάνει τθν πιο 
πάνω χρονικι ανάλυςθ των ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και ςυνοδεφεται από γραμμικό διά-
γραμμα και ςχετικι ζκκεςθ. Σε ςθμαντικά ζργα μπορεί να προβλζπεται θ ςφνταξθ τευχϊν ι διαγραμμάτων με τθ 
μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ. 
4.  O ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται επίςθσ μζςα ςε ζναν (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ να ςυντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται λεπτομε-
ρϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που κα περιλαμβάνει θ εργοταξιακι ανάπτυξθ 
για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 
5. Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου δεν εφαρμόηονται ςε ςυμβάςεισ ζργων που ςτισ δθμοπραςίεσ τουσ 
καλοφνται να ςυμμετάςχουν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και επιχειριςεισ εγγεγραμμζνεσ ςτα νομαρ-
χιακά μθτρϊα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ διευκφνουςα υπθρεςία κοινοποιεί ζγκαιρα ςτον ανάδοχο πίνακεσ των 
εργαςιϊν που πρζπει να εκτελεςκοφν. Ο πρϊτοσ πίνακασ κοινοποιείται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
ΑΡΘΡΟ 11ο -   Μελζτεσ 
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11.1 -Γενικά το ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ εγκεκριμζνεσ 
τεχνικζσ μελζτεσ. 
11.2 -Θ υπθρεςία δφναται να ανακζςει ςτθν ανάδοχο επιχείρθςθ τθν ςφνταξθ οιαςδιποτε μελζτθσ του ζργου 
κατά τα οριηόμενα ςτο αντίςτοιχο άρκρο τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν εκπόνθςθ και 
υποβολι ςτθν υπθρεςία των ανατικεμζνων μελετϊν μζςα ςτισ τικζμενεσ από αυτιν εφλογεσ προκεςμίεσ. 
11.3    -Πλεσ οι αναγκαίεσ μελζτεσ του ζργου ι μζροσ αυτϊν είναι δυνατόν να ςυνταχκοφν με ευκφνθ τθσ 
υπθρεςίασ, θ οποία ενδζχεται να προςλάβει τεχνικό ςφμβουλο για τθν διευκόλυνςθ του ζργου τθσ. 
11.4    -O ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να  προβεί χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ ςε πλιρθ ζλεγχο τθσ τεχνικισ 
μελζτθσ του ζργου, με τυχόν διενζργεια εργαςτθριακϊν ελζγχων, ερευνϊν κ.λ.π., και να υποβάλλει 
παρατθριςεισ και προτάςεισ που κα αφοροφν ςτθν ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλείψεων και τυχόν πλθμμελϊσ 
μελετθκζντων επιμζρουσ κεμάτων με ςκοπό να προκφψει, με βάςθ τισ εγκεκριμζνεσ ςυμβατικζσ τεχνικζσ 
μελζτεσ, όπωσ αυτζσ κα βελτιωκοφν, όπωσ παραπάνω, ςυνολικό ζργο τεχνικά άρτιο και λειτουργικό, που να 
ανταποκρίνεται ςτον προοριςμό του και να επιτυγχάνει τθν προδιαγραφόμενθ διάρκεια ηωισ του. Επίςθσ κα 
υποβάλλει ςτθν Δ/νουςα Υπθρεςία ςχζδιο Ανακεφαλαιωτικοφ Ρίνακα Εργαςιϊν (Α.Ρ.Ε.), ςτο οποίο κα 
περιλαμβάνονται όλεσ οι προτεινόμενεσ και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ από αυτόν μεταβολζσ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου. 
11.5    -Θ υποβολι του υπόψθ ςχεδίου Α.Ρ.Ε. δεν αναςτζλλει τθν υποχρζωςθ του αναδόχου να εκτελεί το ζργο 
ςφμφωνα με τισ υπάρχουςεσ εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ μελζτεσ και να ςυμμορφϊνεται με τα προβλεπόμενα ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ τθσ εργολαβίασ μζχρισ ότου αποφαςιςκοφν οι όποιεσ τροποποιιςεισ από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ.  
11.6   -Το ςχζδιο Α.Ρ.Ε. κα ςυνοδεφεται από ζκκεςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται αναλυτικά οι προτεινόμενεσ 
από τον ανάδοχο ςυμπλθρϊςεισ των τεχνικϊν μελετϊν με πλιρθ τεκμθρίωςι τουσ και ανάλυςθ των 
προτεινόμενων με το ςχζδιο Α.Ρ.Ε διαφοροποιιςεων των ποςοτιτων των ςυμβατικϊν εργαςιϊν ι των τυχόν 
απαιτουμζνων νζων τιμϊν.  
11.7    -Εφόςον προτακοφν τροποποιθτικζσ ςυμπλθρϊςεισ των εγκεκριμζνων μελετϊν κα καλείται ο μελετθτισ 
που τισ ςυνζταξε προκειμζνου να διατυπϊςει τισ απόψεισ του. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν ευκφνεσ του 
μελετθτι κα εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 45 του ν.3669/2008 
11.8    -Τα ίδια ωσ ανωτζρω κα εφαρμόηονται και ςτισ περιπτϊςεισ, που κατά τθ διάρκεια του ζργου, 
διαπιςτωκοφν μεγάλεσ αποκλίςεισ ςτισ ποςότθτεσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ.  
11.9    -Εφόςον τυχόν κρικοφν αναγκαίεσ τροποποιιςεισ εγκεκριμζνων μελετϊν αυτζσ κα εγκρίνονται με 
απόφαςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
11.10 - Για τθν καταςκευιν όλων των  ειδϊν ςτακερϊν ικριωμάτων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, χωρίσ ιδιαίτερθ 
αποηθμίωςθ, εφόςον αυτό κρικεί αναγκαίο από τθν Δ/νουςα υπθρεςία, να προβεί ςτθ ςφνταξθ ςχετικισ 
μελζτθσ,  που κα υπογράφει ο επιβλζπων επί τόπου του ζργου μθχανικόσ από πλευράσ αναδόχου, ι 
οποιοςδιποτε μθχανικόσ, με ειδικότθτα πολιτικοφ μθχανικοφ, κατά τθν κρίςθ και απόλυτθ επιλογι του 
αναδόχου. Θ υπόψθ μελζτθ κα υποβλθκεί προσ ζγκριςθ ςτθν Δ/νουςα υπθρεςία και αντίγραφο τθσ κα τθρείται 
ςτο εργοτάξιο. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο -  Γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, ευκφνεσ, προςωπικό αναδόχου (Ν.3669/2008 άρκρο 37 και 

39)  
 
1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει το ζργο κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ ςφμφωνεσ 
προσ αυτι και το νόμο ζγγραφεσ εντολζσ του φορζα καταςκευισ του ζργου. 
2. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να τθρεί με ακρίβεια τθ διάταξθ και τισ διαςτάςεισ των διαφόρων μερϊν του 
ζργου, όπωσ προκφπτουν από τα εγκεκριμζνα ςχζδια ι άλλα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ. 
3. Οι ζγγραφεσ εντολζσ που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για ςυμπλιρωςθ ι τροποποίθςθ των ςτοιχείων τθσ 
μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 3 του άρκρου 57 του Ν.3669/2008, κακϊσ και θ εκτζλεςθ των 
εγκεκριμζνων ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να 
λάβει αποηθμίωςθ ι αφξθςθ τιμϊν για μεταβολζσ ςτα ζργα που ζγιναν χωρίσ ζγγραφθ διαταγι, ζςτω και αν 
αυτζσ βελτιϊνουν το ζργο. Αν θ χωρίσ ζγκριςθ μεταβολι επιφζρει μείωςθ ποςοτιτων ι διαςτάςεων, κα-
ταβάλλεται μόνο θ αξία των ποςοτιτων των εργαςιϊν που ζχουν πράγματι εκτελεςκεί χωρίσ να αποκλείεται 
εφαρμογι των διατάξεων για κακοτεχνία. 
4. Σε επείγουςεσ περιπτϊςεισ θ διαταγι για τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ δίνεται προφορικά ςτον τόπο των 
ζργων και καταχωρείται ςτο θμερολόγιο. Αν τθ διαταγι αυτι δίνει ο επιβλζπων, οφείλει να ενθμερϊςει αμζςωσ 
εγγράφωσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία, για τθν ζκδοςθ κανονικισ διαταγισ. Αν θ διαταγι αυτι διαφοροποιεί 
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μερικά ι ολικά τισ εντολζσ του επιβλζποντα, ο ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ εργαςίεσ που ζχει εκτελζςει 
ςφμφωνα με τθν εντολι τθσ επίβλεψθσ μζχρι τθ λιψθ τθσ εντολισ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 
5. Αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει για το ζργο όλο το 
απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά, μθχανιματα, οχιματα, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, εργαλεία και οποιαδιποτε 
άλλα μζςα. Ο ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ 
του ζργου, όπωσ είναι οι δαπάνεσ των μιςκϊν και θμερομιςκίων του προςωπικοφ, οι δαπάνεσ όλων των 
εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθ μετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι δαπάνεσ των υλικϊν και τθσ 
μεταφοράσ, διαλογισ, φφλαξθσ, φκοράσ τουσ κ.λπ., οι δαπάνεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, απόςβεςθσ, μίςκωςθσ 
μθχανθμάτων και οχθμάτων, οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, οι δαπάνεσ 
εφαρμογισ των ςχεδίων καταςκευισ των ςτακερϊν ςθμείων, καταμετριςεων, δοκιμϊν, προςπελάςεων προσ το 
ζργο και ςτισ κζςεισ για τθ λιψθ υλικϊν, ςφςταςθσ και διάλυςθσ εργοταξίων, οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεων ηθμιϊν 
ςτο προςωπικό του, ςτον κφριο του ζργου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και γενικά κάκε είδουσ δαπάνθ απαραίτθτθ 
για τθν καλι και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου. 
6. Οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο, 
όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. Κατ’ εξαίρεςθ άλλοι φόροι του 
Δθμοςίου που βαρφνουν άμεςα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρφνουν τον ανάδοχο μόνο ςτο μζτρο που ίςχυαν 
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ. Τυχόν μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ, αυξομειϊνουν αντίςτοιχα το 
οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δφο προθγοφμενα εδάφια δεν ιςχφουν για το φόρο ειςοδιματοσ ι τισ 
τυχόν παρακρατιςεισ ζναντι του φόρου αυτοφ. 
7.  Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων και 
κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου, ι ςε 
οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Σχετικά με τθ λιψθ μζτρων 
αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ 
προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα. 
8. Ανεξάρτθτα από τθν υποχρζωςθ του αναδόχου να διακζτει όλο το προςωπικό που απαιτείται για τθ διεφ-
κυνςθ τθσ καταςκευισ και τθν καταςκευι του ζργου, θ ςφμβαςθ μπορεί να ορίηει κατ’ εκτίμθςθ τον αρικμό 
τεχνικοφ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα και βακμίδα εκπαίδευςθσ, που πρζπει να διακζτει ο ανάδοχοσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςισ του. Ο αρικμόσ αυτόσ προςαρμόηεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ζργου με βάςθ το 
χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του. Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του 
Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ΔΙΡΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Βϋ), 
ΔΕΕΡΡ/85/ 14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Βϋ) και ΔΙΡΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (ΦΕΚ 16 Βϋ), ςτο χρονοδιάγραμμα των 
εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ 
φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου. 
Θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί πάντα να διατάςςει τθν απομάκρυνςθ του προςωπικοφ που κρίνεται δικαιο-
λογθμζνα ακατάλλθλο ι τθν ενίςχυςθ των ςυνεργείων του αναδόχου. 
9. Αν ο ανάδοχοσ κακυςτερεί τισ πλθρωμζσ των αποδοχϊν του προςωπικοφ που χρθςιμοποιεί ςτο ζργο, θ 
διευκφνουςα υπθρεςία μετά από γραπτι όχλθςθ των ενδιαφερομζνων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλιςει τουσ 
δικαιοφχουσ μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ, τότε θ διευκφ-
νουςα υπθρεςία ςυντάςςει καταςτάςεισ πλθρωμισ των οφειλομζνων και πλθρϊνει απευκείασ τουσ δικαιοφχουσ 
από τισ πιςτϊςεισ του ζργου, για λογαριαςμό του αναδόχου και ζναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογι τθσ 
παραγράφου αυτισ μπορεί να πλθρωκοφν οι αποδοχζσ μζχρι τριϊν (3) το πολφ μθνϊν πριν από τθν όχλθςθ των 
ενδιαφερομζνων. 
10. Ο ανάδοχοσ ζχει όλθ τθν ευκφνθ για τθν ανεφρεςθ και χρθςιμοποίθςθ πθγϊν αδρανϊν υλικϊν ι άλλων 
υλικϊν, που δεν προζρχονται από το εμπόριο, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τθ ςφμβαςθ. Οι πθγζσ αυτζσ 
πριν από τθ χρθςιμοποίθςι τουσ πρζπει να εγκρικοφν από τθ διευκφνουςα υπθρεςία, που μπορεί να απα-
γορεφςει τθ χριςθ ακατάλλθλων ι απρόςφορων για τα ζργα πθγϊν. Αν διαπιςτωκεί ότι ο ανάδοχοσ εμπο-
ρεφεται τα εξορυςςόμενα για τθν εκτζλεςθ του ζργου αδρανι υλικά κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του 
Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. Με τθν ίδια απόφαςθ μπορεί να επιβλθκεί 
πρόςτιμο μζχρι εβδομιντα τζςςερισ χιλιάδεσ (74.000) ευρϊ, το οποίο ειςπράττεται υπζρ του Ταμείου Εκνικισ 
Οδοποιίασ (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί ειςπράξεωσ δθμοςίων εςόδων. 
11. Τα υλικά που ςυναντϊνται κατά τθν καταςκευι του ζργου ι προζρχονται από κακαίρεςθ παλιϊν ζργων, 
ανικουν ςτον κφριο του ζργου. Ο ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ δαπάνεσ εξαγωγισ ι διαφφλαξισ τουσ, αν θ 
ςφμβαςθ δεν ορίηει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλλθλα μζτρα, για να αποτραπεί ι να είναι όςο το 
δυνατόν μικρότερθ θ βλάβθ των υλικϊν κατά τθν εξαγωγι τουσ. Χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν από τον ανάδοχο 
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γίνεται μετά από διαταγι τθσ υπθρεςίασ και αφοφ ςυνταχκεί ςχετικό πρωτόκολλο μεταξφ του επιβλζποντοσ και 
του αναδόχου. 
12.  Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει αμζςωσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία αν τυχόν κατά τθν 
καταςκευι των ζργων βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ. Οι διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ 
εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ αυτι. Για τθν κακυςτζρθςθ των ζργων ι τυχόν διακοπι τουσ από αυτι τθν 
αιτία, ζχουν εφαρμογι οι ςχετικζσ διατάξεισ του παρόντοσ κϊδικα. 
13.  Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ οποιωνδιποτε άλλων ζργων ι εργαςιϊν 
φορζα του δθμόςιου τομζα, που είναι δυνατόν να επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ του, να 
προςτατεφει τισ υπάρχουςεσ καταςκευζσ και εκμεταλλεφςεισ από κάκε βλάβθ ι διακοπι λειτουργίασ τουσ και 
χωρίσ μείωςθ τθσ ευκφνθσ του να αποκακιςτά ι να ςυμβάλει ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ των τυχόν βλαβϊν ι 
διακοπϊν. 
14. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίςει τθν απρόςκοπτθ άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ ςτα εργοςτάςια 
που τυχόν καταςκευάηονται τμιματα του ζργου και γενικά ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που κρίνει απαραίτθτο θ 
διευκφνουςα υπθρεςία. Ο διευκφνων από μζρουσ τθσ αναδόχου επιχείρθςθσ τα ζργα υποχρεοφται, μετά από 
ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, να ςυνοδεφει τουσ υπαλλιλουσ που επιβλζπουν, διευκφνουν ι επικεωροφν τα ζργα, 
κατά τισ μεταβάςεισ για επίβλεψθ, ζλεγχο ι επικεϊρθςθ ςτον τόπο των ζργων ι ςτουσ άλλουσ τόπουσ 
παραγωγισ. 
15. Οι εγγυιςεισ εκτζλεςθσ του ζργου πρζπει να είναι κοινζσ υπζρ όλων των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ. 
16.  Τα μζλθ τθσ αναδόχου κοινοπραξίασ ευκφνονται ζναντι του κυρίου του ζργου εισ ολόκλθρο για κάκε 
υποχρζωςθ που απορρζει από τθ ςφμβαςθ ι από το νόμο. 
17. Πλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ οφείλουν κατά τθν κατάρτιςθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να κατακζςουν 
ςυμβολαιογραφικι πράξθ διοριςμοφ κοινοφ εκπροςϊπου τθσ κοινοπραξίασ ζναντι του κυρίου του ζργου και των 
υπθρεςιϊν. Με τθν ίδια πράξθ ορίηεται υποχρεωτικά και ο αναπλθρωτισ του εκπροςϊπου. Ο αναπλθρωτισ 
εκπροςωπεί τθν κοινοπραξία ςε κάκε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ του εκπροςϊπου, κακϊσ και ςε 
περιπτϊςεισ κανάτου ι ανικανότθτασ αυτοφ. Ο εκπρόςωποσ και ο αναπλθρωτισ του πρζπει να είναι φυςικό 
πρόςωπο από τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ ι από τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των εταιριϊν που κοινοπρα-κτοφν. 
Ο εκπρόςωποσ ι ο αναπλθρωτισ του μποροφν να διορίηουν άλλουσ πλθρεξοφςιουσ για τθ διενζργεια 
ςυγκεκριμζνων πράξεων κατά τθν εκπροςϊπθςθ τθσ κοινοπραξίασ, εφόςον δόκθκε ςε αυτοφσ τζτοια εξουςία με 
τθν πράξθ διοριςμοφ τουσ. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ επόμενθσ παραγράφου ο διοριςμόσ του 
εκπροςϊπου και του αναπλθρωτοφ και θ αποδοχι του από αυτοφσ διαρκοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου και 
μζχρι τθν πλιρθ εκκακάριςθ των ςχζςεων τθσ κοινοπραξίασ με τον κφριο του ζργου. Μαηί με τθν πράξθ 
διοριςμοφ κατατίκενται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και δθλϊςεισ αποδοχισ του διοριςμοφ τουσ από τον 
εκπρόςωπο και από τον αναπλθρωτι του. Ο διοριςμόσ του εκπροςϊπου και του αναπλθρωτι του και οι 
δθλϊςεισ αποδοχισ πρζπει να είναι χωρίσ αίρεςθ ι όρουσ και να εκτείνονται ςε όλα τα κζματα που αφοροφν 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςτα οποία περιλαμβάνεται και θ είςπραξθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ και ο 
διοριςμόσ αντικλιτου. 
18. Αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου ι του αναπλθρωτι του ι και των δφο γίνεται μόνο από κοινοφ από όλα τα 
μζλθ τθσ κοινοπραξίασ με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 
19. Μόνο μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πράξθσ αυτισ και των δθλϊςεων αποδοχισ του διοριςμοφ τουσ από τουσ δι-
οριηόμενουσ παφει θ εξουςία εκπροςϊπθςθσ αυτϊν που είχαν διοριςκεί πριν. 
 
20. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει για τθν καταςκευι του ζργου το πιο κάτω προςωπικό: 
( 1)  Ζναν Τοπογράφο Μθχανικό, ζναν Ρολιτικό Μθχανικό ι Αρχιτζκτονα Μθχανικό και ζναν Θλεκτρολόγο 
μθχανικό ΑΕΙ ι ΤΕ. 
Ανάμεςα ςτισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι θ εφαρμογι τθσ μελζτθσ με ευκφνθ του Τοπογράφου μθχανικοφ 
του Αναδόχου.  
21. Θ υπθρεςία μπορεί να διατάξει τθν απομάκρυνςθ προςωπικοφ που κρίνεται δικαιολογθμζνα ακατάλλθλο. 
22. Κάκε τμιμα του ζργου που τυχόν δεν κα ςυμπλθρϊνεται άμεςα κα πρζπει να καταςκευάηεται με 
δυνατότθτα να λειτουργεί αυτόνομα.  
23. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανεφρεςθ και χρθςιμοποίθςθ πθγϊν αδρανϊν υλικϊν ι άλλων υλικϊν 
που δεν προζρχονται από το εμπόριο. Οι πθγζσ αυτζσ πριν χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να εγκρικοφν από τθν 
Διευκφνουςα Υπθρεςία που μπορεί να απαγορεφςει τθν χριςθ απρόςφορων για τα ζργα πθγϊν. 
24. Πλα τα υλικά ζτοιμα ι θμικατεργαςμζνα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι δόκιμα κατά τθν απόλυτθ κρίςθ 
τθσ Υπθρεςίασ, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα. Τα υλικά και μθχανιματα κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 
των Υπουργείων Δθμοςίων Ζργων, Εμπορίου και Βιομθχανίασ και με τα ςυμβατικά δεδομζνα τθσ εργολαβίασ, 
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πρζπει δε βάςει τθσ εγκυκλίου Ε153/85 του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να χρθςιμοποιοφνται κατά προτεραιότθτα εγχϊρια 
προϊόντα. 
25.  Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ ςτισ εργοταξιακζσ κζςεισ και ςε όλεσ τισ κζςεισ, που εκτελοφνται εργαςίεσ, 
να προβαίνει ςτθν τοποκζτθςθ των απαιτοφμενων ςθμάτων και πινακίδων αςφαλείασ φροντίηοντασ για τθν 
ςυντιρθςθ τουσ. Θα χρθςιμοποιοφνται, όπου υπάρχει ανάγκθ, και τροχονόμοι υπάλλθλοι του αναδόχου προσ 
αςφαλι κακοδιγθςθ πεηϊν και τροχοφόρων για τθν αςφαλι κυκλοφορία επί των οδϊν και των προςπελάςεων 
του εργοταξίου. Στισ επικίνδυνεσ για τθν κυκλοφορία κζςεισ κα τοποκετθκοφν υποχρεωτικά αυτόματα 
ςπινκθρίηοντα ςθμεία (flashing lights) κατά τισ υποδείξεισ τθσ επίβλεψθσ. Γενικότερα κα τθρθκοφν οι 
Ρροδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικμ. ΔΙΡΑΔ/οικ502/1-7-03 (ΦΕΚ Β 946/9-7-2003) απόφαςθσ «Ζγκριςθ Σεχνικισ 
Προδιαγραφισ ιμανςθσ Εκτελοφμενων Οδικϊν Ζργων εντόσ και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν ωσ ελάχιςτα 
όρια» 
26. Ο ανάδοχοσ ζχει πλιρθ και ακζραια τθν ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα ι βλάβθ που ςυμβαίνει ςτον ίδιο, 
το προςωπικό του ι ςε τρίτουσ εξαιτίασ ενεργειϊν ι παραλείψεων, που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ 
εργολαβίασ. 
27. Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει για τθν ζκδοςθ κάκε κατά νόμο 
αδείασ, πλθν οικοδομικισ, και είναι υπεφκυνοσ ουςιαςτικά και αποκλειςτικά για κάκε παράβαςθ των διατάξεων 
που ιςχφουν.  
28. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που οφείλεται ςτθν ζλλειψθ των απαραίτθτων 
μζτρων αςφαλείασ. 
-Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία τισ διαταγζσ και εντολζσ των 
διαφόρων αρχϊν, που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν, ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου και 
αςφαλείασ που ζχουν ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ του ζργου. 
29. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με τισ υπθρεςίεσ ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΔΕΤΑΝ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο - Ριτρα καταβολισ (πριμ)   Προκαταβολζσ (Ν.3669/2008 άρκρο 50 και 51)  
     
ιτρα καταβολισ (πριμ)   Δεν προβλζπονται για το ςυγκεκριμζνο ζργο  . Δεν προβλζπεται προκαταβολι.  

 
ΑΡΘΡΟ 14ο -   ΕΠΙΜΕΣΡΗΕΙ – ΑΦΑΝΕΙ ΕΡΓΑΙΕ (Ν.3669/2008 άρκρο 52)  

1. «Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου λαμβάνονται όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν επιμζτρθςθ των 
ποςοτιτων των εκτελοφμενων εργαςιϊν. Τα επιμετρθτικά ςτοιχεία λαμβάνονται από κοινοφ από τον 
επιβλζποντα και τον εκπρόςωπο του αναδόχου, καταχωροφνται ςε επιμετρθτικά φφλλα εισ διπλοφν, που 
υπογράφονται από τα δφο μζρθ και κακζνα παίρνει από ζνα αντίγραφο. Ειδικά για τθν περίπτωςθ τθσ 
παραλαβισ φυςικοφ εδάφουσ, θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι ςυγκροτεί Επιτροπι, ςτθν οποία ςυμμετζχουν υποχρεωτικά 
ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και ο επιβλζπων.» 
2. Στο τζλοσ κάκε μινα ο ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ κατά διακριτά μζρθ του ζργου για τισ εργαςίεσ που 
εκτελζςκθκαν τον προθγοφμενο μινα. Θ επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για κάκε εργαςία ςυνοπτικι περιγραφι τθσ 
με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου του τιμολογίου ι των πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν μονάδασ νζων 
εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρθτικά ςχζδια, ςτοιχεία και διαγράμματα, με βάςθ 
τα ςτοιχεία απευκείασ καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν ι των πρωτοκόλλων τθσ παραγράφου 3. 
Οι επιμετριςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα αναγκαία επιμετρθτικά ςτοιχεία και ςχζδια, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι 
μορφι, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία για ζλεγχο το αργότερο είκοςι θμζρεσ μετά 
το τζλοσ του επομζνου τθσ εκτελζςεϊσ τουσ μθνόσ, αφοφ υπογραφοφν από αυτόν με τθν ζνδειξθ «όπωσ 
ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο». 
Οι επιμετριςεισ ςυντάςςονται με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου και υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ 
διευκφνουςασ υπθρεςίασ, ο οποίοσ ολοκλθρϊνεται με τθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ τελευταίασ. Θ διευκφνουςα 
υπθρεςία, μζςα ςε τρεισ μινεσ από τθν υποβολι των επιμετριςεων από τον ανάδοχο, ζχει τθν υποχρζωςθ να 
προβεί ςε ζλεγχο και διόρκωςθ των υπολογιςμϊν, να εγκρίνει τισ επιμετριςεισ και να κοινοποιιςει ςτον 
ανάδοχο τισ επιμετριςεισ που ζχουν ελεγχκεί και διορκωκεί. Θ κοινοποίθςθ αυτι κεωρείται πράξθ τθσ 
διευκφνουςασ υπθρεςίασ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 76 και ο ανάδοχοσ, εάν δεν 
αποδζχεται τισ διορκϊςεισ, μπορεί να αςκιςει το προβλεπόμενο δικαίωμα τθσ ζνςταςθσ. 
Εάν οι υποβαλλόμενεσ επιμετριςεισ παρουςιάηουν ελλείψεισ, που κακιςτοφν αδφνατο τον ζλεγχο ι τθ 
διόρκωςι τουσ, θ διευκφνουςα υπθρεςία επιςτρζφει τισ επιμετριςεισ ςτον ανάδοχο μζςα ςτθν πιο πάνω 
τρίμθνθ προκεςμία και τον καλεί για τθ ςυμπλιρωςθ των ςυγκεκριμζνων ελλείψεων. Τα ςτοιχεία που λείπουν 
και κρίνονται απαραίτθτα από τθ διευκφνουςα υπθρεςία πρζπει να αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ ςυγκεκριμζνα 
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και αρικμθμζνα. Ο ανάδοχοσ, μζςα ςε ζνα μινα, υποχρεοφται να επανυποβάλει τισ επιμετριςεισ 
ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα ςτοιχεία που του ηθτικθκαν με τθν πρόςκλθςθ. Μετά τθν πιο πάνω επανυποβολι των 
επιμετριςεων, θ διευκφνουςα υπθρεςία δεν μπορεί να τισ επιςτρζψει εκ νζου ςτον ανάδοχο προσ ςυμπλιρωςθ, 
αλλά υποχρεοφται μζςα ςε ζνα μινα να τισ ελζγξει, να τισ διορκϊςει, να τισ εγκρίνει και να τισ κοινοποιιςει ςτον 
ανάδοχο. 
Οι επιμετριςεισ, εάν δεν επιςτραφοφν εγκεκριμζνεσ ι διορκωμζνεσ ι για ςυμπλιρωςθ μζςα ςτθν πιο πάνω 
τρίμθνθ προκεςμία, ι εάν, μετά τθν επανυποβολι τουσ, αυτζσ δεν ελεγχκοφν, διορκωκοφν, εγκρικοφν και 
κοινοποι-θκοφν ςτον ανάδοχο, μζςα ςτθν πιο πάνω μθνιαία προκεςμία, κεωροφνται αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ, 
μόνο υπό τθν ζννοια ότι μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν από τον ανάδοχο ςε επόμενο λογαριαςμό. 
Οι επιμετριςεισ του ζργου, εγκεκριμζνεσ από τθ διευκφνουςα υπθρεςία ι αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ, μπορεί να 
ελεγχκοφν εκ νζου από τθν επιτροπι προςωρινισ παραλαβισ και αν διαπιςτωκεί θ φπαρξθ αχρεωςτιτωσ 
καταβλθκζντοσ εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, αυτό είναι επιςτρεπτζο φςτερα από ςφνταξθ αρνθτικοφ 
λογαριαςμοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 8 του άρκρου 53. Οι αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ 
επιμετριςεισ υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ ςε επόμενο λογαριαςμό.»  
3. Πταν πρόκειται για εργαςίεσ, θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν τελικι μορφι του 
ζργου, όπωσ εργαςίεσ που πρόκειται να επικαλυφκοφν από άλλεσ και δεν είναι τελικά εμφανείσ, ποςότθτεσ που 
παραλαμβάνονται με ηφγιςθ ι άλλα παρόμοια, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλζςει τθν επιτροπι τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 36 και τον επιβλζποντα, προκειμζνου να προβοφν από κοινοφ ςτθν καταμζτρθςθ ι 
ηφγιςθ και να ςυντάξουν πρωτόκολλο παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν ι πρωτόκολλο ηυγίςεωσ αντίςτοιχα. Το 
πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλζποντα και τα μζλθ τθσ επιτροπισ, αποτελεί 
προχπόκεςθ για τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν.»  
4.  Ειδικϊσ ο χαρακτθριςμόσ των εδαφϊν που καταςκευάηεται το ζργο, γίνεται από δφο ι περιςςότερουσ 
τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, που ορίηονται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Ο οριςμόσ τθσ επιτροπισ αυτισ ανα-
κοινϊνεται ςτθν προϊςταμζνθ αρχι, θ οποία μπορεί να ορίςει και άλλον υπάλλθλο να ςυμμετζχει ςτο ζργο τθσ 
επιτροπισ. Θ προϊςταμζνθ αρχι μπορεί ςε κάκε περίπτωςθ να ορίςει άλλθ επιτροπι για επανζλεγχο και 
χαρακτθριςμό εδαφϊν. Σε περίπτωςθ που δεν επαρκεί το τεχνικό προςωπικό ι ςε περίπτωςθ αδυναμίασ να 
λθφκεί απόφαςθ, λόγω διαφωνίασ των υπαλλιλων που ορίηονται ςε άρτιο αρικμό, ο ανωτζρω χαρακτθριςμόσ 
εδαφϊν γίνεται κατά τον προςφορότερο τρόπο με απόφαςθ τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ. 
5. Δφο (2) μινεσ το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
υποβάλει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τυχόν επί μζρουσ επιμετριςεισ που λείπουν και τθν «τελικι επιμζτρθςθ», 
δθλαδι τελικό ςυνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιϊνει τισ ποςότθτεσ όλων των τμθματικϊν επιμετριςεων και 
των πρωτοκόλλων τθσ παραγράφου 3. Αν αυτζσ ζχουν ελεγχκεί από τθ διευκφνουςα υπθρεςία, οι ποςότθτεσ 
τίκενται όπωσ διορκϊκθκαν, ζςτω και αν εκκρεμοφν κατ’ αυτϊν ενςτάςεισ του αναδόχου ι αιτιςεισ κεραπείασ. 
Θ καταχϊρθςθ αυτι ςτθν τελικι επιμζτρθςθ δεν αποτελεί παραίτθςθ του αναδόχου από τζτοιεσ αιτιςεισ ι 
ενςτάςεισ που ζχουν αςκθκεί νόμιμα, οφτε παρζχει το δικαίωμα ςε αυτόν να υποβάλει νζεσ. «Για τισ επί μζρουσ 
επιμετριςεισ, που δεν ζχουν ακόμθ ελεγχκεί από τθν υπθρεςία, καταχωροφνται οι ποςότθτεσ των επιμετριςεων 
όπωσ ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο πριν από τον ζλεγχο τθσ υπθρεςίασ» .  Θ τελικι επιμζτρθςθ υπογράφεται 
από τον ανάδοχο με τθν ζνδειξθ «όπωσ ςυντάχκθκε από τον ανάδοχο». Θ διευκφνουςα υπθρεςία ζχει 
υποχρζωςθ να προβεί ςτον ζλεγχο τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ, μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν υποβολι τθσ και να 
κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο τθν ελεγμζνθ και τυχόν διορκωμζνθ επιμζτρθςθ. Το τελευταίο εδάφιο τθσ 
παραγράφου 2 ζχει εφαρμογι για τθν τελικι επιμζτρθςθ. 
6. Σε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί εμπρόκεςμα από τον ανάδοχο θ τελικι επιμζτρθςθ επιβάλλεται ςε βάροσ 
του, για κάκε ςυμπλθρωμζνο μινα κακυςτζρθςθσ, ειδικι ποινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο χιλιοςτϊν (2%ο) επί του 
ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει καταβλθκεί ςτον ανάδοχο μζχρι τότε για τθν όλθ ςφμβαςθ. Θ ποινικι ριτρα 
επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και για ζξι (6) το πολφ μινεσ κακυςτζρθςθσ. Ανεξάρτθτα 
από τθν επιβολι τθσ ποινικισ ριτρασ και μετά τθν πάροδο του χρόνου επιβολισ τθσ, θ τελικι επιμζτρθςθ 
ςυντάςςεται από τθν υπθρεςία που μπορεί να χρθςιμοποιιςει γι’ αυτό ιδιϊτεσ τεχνικοφσ και ςυνεργεία 
καταλογίηοντασ τθ ςχετικι δαπάνθ ςε βάροσ του αναδόχου. Θ τελικι επιμζτρθςθ που ςυντάςςεται με αυτόν τον 
τρόπο κοινοποιείται ςτον ανάδοχο. 
7. Μαηί με τθν τελικι επιμζτρθςθ ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλει και κάκε άλλο αίτθμά του που ςχετίηεται με 
δικαίωμά του από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, αν αυτό δεν ζχει αποςβεςτεί και θ ςχετικι αξίωςθ παραγραφεί, 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 75Α ι αν το ςχετικό δικαίωμα δεν ζχει αποςβεςτεί ι χακεί από κάποια άλλθ αιτία. 
Μετά τθν υποβολι τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ, ο ανάδοχοσ μπορεί να εγείρει ςχετικζσ απαιτιςεισ μόνο για 
οψιγενείσ αιτίεσ.» 
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8. Στισ περιπτϊςεισ ςυμβάςεων που προβλζπουν πλθρωμι με κατ’ αποκοπι τίμθμα, τελικι επιμζτρθςθ είναι θ 
επιβεβαίωςθ καταςκευισ των επί μζρουσ εργαςιϊν ποιοτικά και ποςοτικά, όπωσ προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ. 
Για τθν πραγματοποίθςθ των τμθματικϊν πλθρωμϊν εφαρμόηονται επί μζρουσ ποςοςτά εκτζλεςθσ εργαςιϊν 
κατά τμιματα του ζργου, όπωσ ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ. 
 
Άρκρο 15ο -  Ανακεϊρθςθ τιμϊν   (Ν.3669/2008 άρκρο 54)  
 

Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ εκτζλεςθσ του ζργου ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 
54 του Ν.3669/08 όπωσ ιςχφει. 
 
Άρκρο 16ο-Λογαριαςμοί, πιςτοποιιςεισ Ν.3669/2008  άρκρο  53) 
1.     Θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ γίνεται τμθματικά, με βάςθ τισ πιςτοποιιςεισ 
των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί μζςα ςτα όρια του χρονοδιαγράμματοσ εργαςιϊν. 
Αν από τον ανάδοχο καταςκευαςκοφν εργαςίεσ πζρα από τισ προβλεπόμενεσ ςτο χρονοδιάγραμμα, ο κφριοσ του 
ζργου ζχει το δικαίωμα να αναβάλει τθν πλθρωμι των επιπλζον εργαςιϊν, ϊςτε να ςυμπζςει με τα προ-
βλεπόμενα ςτο χρονοδιάγραμμα. Θ διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου δεν εφαρμόηεται όταν ςτθ ςφμβαςθ 
προβλζπεται πρόςκετθ καταβολι (πριμ) ςτον ανάδοχο για τθ γρθγορότερθ περάτωςθ του ζργου. 
2. Θ πραγματοποίθςθ τόςο των τμθματικϊν πλθρωμϊν όςο και τθσ οριςτικισ πλθρωμισ του εργολαβικοφ 
ανταλλάγματοσ, κακϊσ και θ εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων από τθν εργολαβικι ςφμβαςθ, 
γίνεται με βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ και τισ πιςτοποιιςεισ. 
3. Μετά τθ λιξθ κάκε μινα ι άλλθσ χρονικισ περιόδου που ορίηει θ ςφμβαςθ για τισ τμθματικζσ πλθρωμζσ, ο 
ανάδοχοσ ςυντάςςει λογαριαςμό των ποςϊν από εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν, τα οποία οφείλονται ςϋ αυτόν. Οι 
λογαριαςμοί αυτοί ςτθρίηονται ςτισ επιμετριςεισ των εργαςιϊν και ςτα πρωτόκολλα παραλαβισ αφανϊν 
εργαςιϊν. Απαγορεφεται να περιλαμβάνονται ςτο λογαριαςμό εργαςίεσ που δεν ζχουν επιμετρθκεί. Κατ’ 
εξαίρεςθ, για τμιματα του ζργου, για τα οποία, κατά τθν κρίςθ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ, δεν ιταν δυνατι θ 
ςφνταξθ επιμετριςεων κατά διακριτά και αυτοτελϊσ επιμετριςιμα τμιματα του ζργου, επιτρζπεται να 
περιλαμβάνονται ςτο λογαριαςμό εργαςίεσ βάςει προςωρινϊν επιμετριςεων, για τισ οποίεσ όμωσ ζχουν λθφκεί 
επιμετρθτικά ςτοιχεία. Θ αξία των εργαςιϊν που πιςτοποιοφνται βάςει προςωρινϊν επιμετριςεων 
απαγορεφεται να υπερβαίνει το 20% τθσ αξίασ του ςυνόλου των εργαςιϊν του λογαριαςμοφ». 
4. Αν δεν προβλζπεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ, θμιτελείσ εργαςίεσ μπορεί να περιλθφκοφν ςτο λογαριαςμό 
με ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ, αν θ φφςθ τουσ είναι τζτοια που, τυχόν διακοπι του ζργου, δε κα κατζςτρεφε τθν 
θμιτελι εργαςία. Οι εργαςίεσ αυτζσ καταχωροφνται ςε χωριςτό μζροσ του λογαριαςμοφ και περιλαμβάνονται με 
προςωρινι τιμι μειωμζνθ, ϊςτε να είναι δυνατι θ αυτοτελισ αποπεράτωςθ τθσ εργαςίασ με το υπόλοιπο τθσ 
προβλεπόμενθσ τιμισ. 
5.  Στο λογαριαςμό μπορεί να περιλθφκοφν, επίςθσ, τα υλικά που ειςκομίςκθκαν με ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ ςτα 
εργοτάξια ι ςε αποκικεσ που δθλϊκθκαν και εγκρίκθκαν. Οι ποςότθτεσ των υλικϊν αυτϊν δεν μπορεί να 
υπερβαίνουν αυτζσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των προςεχϊν εργαςιϊν του εγκεκριμζνου 
προγράμματοσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ. Οι ποςότθτεσ των υλικϊν περιλαμβάνονται 
χωριςτά ςτο ςυνοπτικό πίνακα εργαςιϊν που ςυνοδεφει το λογαριαςμό, ςτον οποίο αναφζρονται επίςθσ και οι 
κζςεισ αποκικευςθσ των υλικϊν. Για τα περιλαμβανόμενα ςτουσ λογαριαςμοφσ υλικά ο ανάδοχοσ ζχει ακζραιθ 
τθν ευκφνθ, μζχρι τθν ενςωμάτωςι τουσ και τθν παραλαβι του ζργου. Τα υλικά περιλαμβάνονται ςε χωριςτό 
τμιμα των λογαριαςμϊν, με τιμζσ που δεν μπορεί να είναι ανϊτερεσ των τιμϊν πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ 
Διαπίςτωςθσ Τιμϊν Δθμοςίων Ζργων (ΕΔΤΔΕ) του χρόνου τθσ δθμοπραςίασ και που βρίςκονται ςε ςυνάρτθςθ 
προσ τθν αντίςτοιχθ ςυμβατικι τιμι, ϊςτε το υπόλοιπο μζροσ τθσ τιμισ να αρκεί για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
εργαςίασ, ςτθν οποία κα ενςωματωκοφν τα υλικά. Ροςοςτά γενικϊν εξόδων και οφζλουσ τθσ επόμενθσ 
παραγράφου δεν υπολογίηονται ςτα υλικά. 
6.  Στουσ λογαριαςμοφσ περιλαμβάνονται επίςθσ θ ανακεϊρθςθ τιμϊν, αποηθμιϊςεισ κάκε είδουσ που ζχουν 
εγκρικεί, αντίτιμο απολογιςτικϊν εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν μζςω τθσ εργολαβίασ και κάκε άλλθ εγκεκριμζνθ 
δαπάνθ που καταβάλλεται ςτον ανάδοχο. Στο λογαριαςμό περιλαμβάνεται ακόμθ και το ποςοςτό γενικϊν 
εξόδων και οφζλουσ του εργολάβου τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 17 του Ν.3669/2008, αν αυτό δεν 
περιλαμβάνεται ςτισ ςυμβατικζσ τιμζσ, και το ςφνολο μειϊνεται κατά το ποςοςτό ζκπτωςθσ τθσ δθμοπραςίασ, 
αν ςυντρζχει περίπτωςθ. Από τουσ λογαριαςμοφσ αφαιροφνται όλεσ οι εκκακαριςμζνεσ απαιτιςεισ του 
εργοδότθ και ιδίωσ ποινικζσ ριτρεσ, περικοπζσ τιμϊν των άρκρων 60 και 73 του Ν.3669/2008, ςυμπλθρωματικι 
κράτθςθ εγγφθςθσ, αν γι’ αυτι δεν ζχουν κατατεκεί εγγυθτικζσ επιςτολζσ, οπότε γίνεται ςχετικι μνεία, 
απόςβεςθ προκαταβολϊν, παρακράτθςθ αξίασ τυχόν χορθγοφμενων υλικϊν, πλθρωμζσ που ζγιναν ςε βάροσ και 
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για λογαριαςμό του αναδόχου και γενικά κάκε απαίτθςθ του εργοδότθ που δεν ζχει ικανοποιθκεί με άλλον 
τρόπο. 
7.  Οι λογαριαςμοί ςυντάςςονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για τθν πλθρωμι ςυνοδεφονται μόνο από 
ανακεφαλαιωτικό ςυνοπτικό πίνακα των εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν από τθν αρχι του ζργου, τα παραςτατικά 
ςτοιχεία των τυχόν απολογιςτικϊν εργαςιϊν, το ςυνοπτικό πίνακα του υπολογιςμοφ τθσ ανακεϊρθςθσ και από 
τισ αποφάςεισ που αναγνωρίηουν αποηθμιϊςεισ ι επιβάλλουν ποινικζσ ριτρεσ ι περικοπζσ ι άλλεσ απαιτιςεισ 
του εργοδότθ. «Από κάκε νεότερο λογαριαςμό αφαιροφνται τα ποςά που πλθρϊκθκαν με τουσ προθγοφμενουσ 
λογαριαςμοφσ, κακϊσ και ποςά που δεν αντιςτοιχοφν ςε εγκεκριμζνεσ επιμετριςεισ ι αφοροφν ςε λάκθ 
εγκεκριμζνων λογαριαςμϊν».  
8.  Οι λογαριαςμοί υποβάλλονται ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία που τουσ ελζγχει και τουσ διορκϊνει μζςα ςε ζνα 
μινα. Αν ο λογαριαςμόσ που ζχει υποβλθκεί ζχει αςάφειεσ ι ανακρίβειεσ, ςε βακμό που να είναι δυςχερισ θ 
διόρκωςι του, θ διευκφνουςα υπθρεςία, με εντολι τθσ προσ τον ανάδοχο, επιςθμαίνει τισ ανακρίβειεσ ι 
αςάφειεσ που διαπιςτϊκθκαν από τον ζλεγχο και παραγγζλλει τθν αναςφνταξθ και επανυποβολι του. Στθν 
περίπτωςθ αυτι θ οριηόμενθ μθνιαία προκεςμία για τον ζλεγχο του λογαριαςμοφ αρχίηει από τθν επανυποβολι, 
φςτερα από τθν αναςφνταξθ από τον ανάδοχο. Ο ζλεγχοσ του λογαριαςμοφ μπορεί να γίνει και από ςυνεργείο 
τθσ υπθρεςίασ, ςτο οποίο ςυμμετζχει ο επιβλζπων το ζργο. Ο επιβλζπων υπογράφει το λογαριαςμό, 
βεβαιϊνοντασ ζτςι ότι οι ποςότθτεσ είναι ςφμφωνεσ με τισ επιμετριςεισ και τα επιμετρθτικά ςτοιχεία, οι τιμζσ 
ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ και γενικά ότι ζχουν διενεργθκεί ςτο λογαριαςμό όλεσ οι 
περικοπζσ ι εκπτϊςεισ ποςϊν, που προκφπτουν από το νόμο και τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ. Ο λογαριαςμόσ, 
μετά τον ζλεγχο, εγκρίνεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Ο εγκεκριμζνοσ λογαριαςμόσ αποτελεί τθν 
πιςτοποίθςθ για τθν πλθρωμι του αναδόχου («πλθρωτζο εργολαβικό αντάλλαγμα»). Λογαριαςμόσ που 
πλθρϊκθκε χωρίσ ζλεγχο, λόγω παρζλευςθσ τθσ πιο πάνω μθνιαίασ προκεςμίασ (πλαςματικι ζγκριςθ), 
ελζγχεται, διορκϊνεται και εγκρίνεται μζςα ςε προκεςμία τριϊν μθνϊν από τθν υποβολι ι επανυποβολι του 
και οι τυχόν προκφπτουςεσ διαφοροποιιςεισ λαμβάνονται υπόψθ ςε επόμενο λογαριαςμό. Θ διευκφνουςα 
υπθρεςία μπορεί να εγκρίνει τον λογαριαςμό και χωρίσ τθν υπογραφι του επιβλζποντοσ. 
Πταν ςυντρζχει περίπτωςθ ςφνταξθσ αρνθτικοφ λογαριαςμοφ, αυτόσ μπορεί να ςυνταχκεί από τθ διευκφνουςα 
υπθρεςία και το ποςό του πρζπει να καταβλθκεί από τον ανάδοχο μζςα ςε ζνα μινα από τθν κοινοποίθςθ του 
λογαριαςμοφ ςε αυτόν, άλλωσ καταπίπτει αναλόγωσ ςε βάροσ του θ εγγυθτικι επιςτολι. Αν αςκθκεί ζνςταςθ 
κατά του αρνθτικοφ λογαριαςμοφ, θ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ αναςτζλλεται μζχρι τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ επϋ αυτισ» 
9.  Αν θ πλθρωμι ενόσ λογαριαςμοφ κακυςτεριςει χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, πζρα του διμινου από τθν 
υποβολι του, οφείλεται, αν υποβλθκεί ζγγραφθ όχλθςθ και από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ, τόκοσ 
υπερθμερίασ που υπολογίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Αϋ) και ο ανάδοχοσ μπορεί 
να διακόψει τισ εργαςίεσ, αφοφ κοινοποιιςει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία ειδικι ζγγραφθ διλωςθ. 
10.  Για τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ καταςκευισ του ζργου επιτρζπεται πάντοτε θ ζκδοςθ ενταλμάτων προ-
πλθρωμισ, χωρίσ να εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ αυτι άλλθ ςχετικι γενικι ι ειδικι διάταξθ. 
11. Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ ι θ κατάςχεςι του ςτα χζρια του κυρίου του 
ζργου, κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ του και για ζνα μινα μετά τθν περαίωςι του. Κατϋ εξαίρεςθ 
επιτρζπονται: α) θ αρχικι ι θ εκ των υςτζρων εκχϊρθςθ, εν όλω ι εν μζρει, του πλθρωτζου εργολαβικοφ 
ανταλλάγματοσ, όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτουσ λογαριαςμοφσ που υποβάλλονται και εγκρίνονται, ςφμφωνα 
με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 8, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου, όταν πρόκειται για τθν κάλυψθ 
οφειλισ του αναδόχου από τθν προμικεια υλικϊν και μθχανθμάτων προσ εκτζλεςθ του ζργου ι από παροχι 
εργαςίασ που παραςχζκθκε από εργάτεσ ι υπαλλιλουσ αυτοφ, ςτθν εκτζλεςθ του ζργου, ι ςε αναγνωριςμζνεσ 
τράπεηεσ ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου και β) θ κατάςχεςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ από τουσ 
προμθκευτζσ υλικϊν και μθχανθμάτων του ζργου ι από τουσ εργάτεσ και τουσ υπαλλιλουσ του, όπωσ και τουσ 
υπεργολάβουσ που αποδεδειγμζνα χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο από τον ανάδοχο. Επιτρζπεται επίςθσ ο 
ςυμψθφιςμόσ εκκακαριςμζνων απαιτιςεων του κυρίου του ζργου κατά του αναδόχου, που προζρχονται από 
τθν εκτζλεςθ άλλων ζργων και μζχρι ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) από κάκε πιςτοποίθςθ του εκτελοφμενου 
ζργου. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, μπορεί να 
ορίηεται ότι επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ από μζρουσ του αναδόχου απαίτθςθσ από εγκεκριμζνθ πιςτοποίθςθ ι 
μζρουσ τθσ προσ τον κφριο του ζργου για τθν εξόφλθςθ οποιαςδιποτε οφειλισ του προσ αυτόν και να 
κακορίηονται οι όροι και θ διαδικαςία αυτισ» 
12.  Πλεσ οι πλθρωμζσ που γίνονται ςτον ανάδοχο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου με βάςθ τισ 
πιςτοποιιςεισ αποτελοφν πάντοτε καταβολζσ ζναντι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ που εκκακαρίηεται μετά 
τθν οριςτικι παραλαβι. 
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13. Μετά τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ παραλαβισ ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «προτελικό λογαρι-
αςμό», με βάςθ τισ ποςότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτο ςχετικό πρωτόκολλο. Μετά τθ διενζργεια τθσ οριςτικισ 
παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «τελικό λογαριαςμό». Για 
τον προτελικό και τελικό λογαριαςμό εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ του άρκρου αυτοφ. «Με τθν ζγκριςθ 
του τελικοφ λογαριαςμοφ εκκακαρίηονται οι εκατζρωκεν απαιτιςεισ από τθν ςφμβαςθ εκτζλεςθσ, εκτόσ από τισ 
απαιτιςεισ που προκφπτουν από μεταγενζςτερεσ διαδικαςίεσ διοικθτικισ, ςυμβιβαςτικισ ι δικαςτικισ επίλυςθσ 
διαφορϊν.»  
Άρκρο 17ο -  Ημερολόγιο ζργου  (Ν.3669/2008  άρκρο  47) 

1. Για κάκε εργολαβία, με μζριμνα του αναδόχου τθρείται θμερολόγιο ςε βιβλιοδετθμζνα διπλότυπα αρικ-
μθμζνα φφλλα. Το θμερολόγιο ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και αναγράφονται, με ςυνοπτικό τρόπο, ςε αυτό 
ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν, αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά 
κατθγορίεσ, τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα, τα προςκομιηόμενα υλικά, τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, τισ 
εργαςτθριακζσ εξετάςεισ, τισ εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ, τυχόν ζκτακτα περιςτατικά και 
κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο. 
2.  Το θμερολόγιο υπογράφεται από εντεταλμζνο όργανο τθσ επίβλεψθσ και τον εκπρόςωπο του αναδόχου. Το 
ζνα αποκοπτόμενο φφλλο περιζρχεται ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία. Οι εγγραφζσ ςτο θμερολόγιο αποτελοφν 
πλθροφοριακά ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, τθ δφναμθ απαςχολοφμενου προςωπικοφ και μθχανθμάτων 
και γενικά για τθν παροχι εικόνασ προόδου του ζργου. 
3.  Θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί πάντα να ορίςει τθν εγγραφι ςτο θμερολόγιο ςυμπλθρωματικϊν πλθ-
ροφοριϊν ι άλλων ςτοιχείων που προςιδιάηουν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο ι να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθν 
τιρθςθ και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Στισ περιπτϊςεισ μικρϊν ζργων μπορεί θ διευκφνουςα υπθρεςία να 
ορίςει τθν τιρθςθ του θμερολογίου κατά άλλο ςυνοπτικότερο τρόπο, τθν τιρθςι του κατά εβδομάδα ι άλλο 
χρονικό διάςτθμα ι και τθ μθ τιρθςθ θμερολογίου. 
 
Άρκρο 18ο -  Αυξομειϊςεισ εργαςιϊν – Νζεσ εργαςίεσ  (Ν.3669/2008  άρκρο 57) 
 
1. Το ζργο εκτελείται ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ και τα τεφχθ και ςχζδια που τθ ςυνοδεφουν. Ο φορζασ 
καταςκευισ του ζργου ζχει το δικαίωμα, αν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, που δεν 
περιλαμβάνονται ςτο αρχικό ανατεκζν ζργο οφτε ςτθν πρϊτθ ςυναφκείςα ςφμβαςθ και οι οποίεσ κατζςτθςαν 
αναγκαίεσ λόγω απρόβλεπτων περιςτάςεων κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθν αρχικι 
ςφμβαςθ, να ςυνάπτει ςφμβαςθ με τον ανάδοχο του ζργου, με τθν προχπόκεςθ ότι οι ςυμπλθρωματικζσ 
εργαςίεσ δεν μποροφν τεχνικά ι οικονομικά να διαχωριςτοφν από τθν κφρια ςφμβαςθ, χωρίσ να δθμιουργιςουν 
μείηονα προβλιματα για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ι όταν αυτζσ οι εργαςίεσ, μολονότι μποροφν να διαχωριςτοφν 
από τθν αρχικι ςφμβαςθ, είναι απόλυτα αναγκαίεσ για τθν τελειοποίθςι τθσ. Το ςυνολικό ποςό των ςυμβάςεων 
αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςοςτό του πενιντα τοισ εκατό (50%) του ποςοφ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, 
ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνεται και θ αμοιβι για τθ ςφνταξθ των τυχόν απαιτοφμενων μελετϊν για τισ 
ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ. Θ εκτζλεςθ των ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο 
του ζργου και, προκειμζνου να υπογραφεί θ ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςι τουσ, απαιτείται γνϊμθ του οικείου 
τεχνικοφ ςυμβουλίου. Για τον κακοριςμό τιμϊν μονάδασ ςτισ εργαςίεσ τθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ 
λαμβάνονται οι τιμζσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και για τον κανονιςμό τιμϊν μονάδασ ςτισ νζεσ εργαςίεσ τθσ 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι παράγραφοι 5, 6 και 7. 
2.  Κάκε ςφμβαςθ επόμενθ τθσ αρχικισ ςυνοδεφεται από Ανακεφαλαιωτικό Ρίνακα Εργαςιϊν (Α.Ρ.Ε.) που πε-
ριλαμβάνει ιδίωσ τισ ενδείξεισ των εργαςιϊν, τισ τιμζσ μονάδασ των εργαςιϊν, τα μεγζκθ των ποςοτιτων, τισ 
δαπάνεσ του προχπολογιςμοφ του αρχικά ανατεκζντοσ ζργου, του προχπολογιςμοφ τθσ αμζςωσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ και του προχπολογιςμοφ τθσ προσ κατάρτιςθ νζασ ςφμβαςθσ. 
Ρεριλαμβάνει ακόμθ και τισ δαπάνεσ των απρόβλεπτων, κακϊσ και τθν προβλεπόμενθ δαπάνθ για ανακεϊρθςθ 
και Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.). 
3.  Με τα ποςά των απρόβλεπτων δαπανϊν (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ 
καλφπτονται ιδίωσ δαπάνεσ που προκφπτουν από εφαρμογι νζων κανονιςμϊν ι κανόνων που κακιερϊκθκαν ωσ 
υποχρεωτικοί μετά τθν ανάκεςθ του ζργου, κακϊσ και από προφανείσ παραλείψεισ ι ςφάλματα τθσ προμζτρθ-
ςθσ τθσ μελζτθσ ι από απαιτιςεισ τθσ καταςκευισ οι οποίεσ κακίςτανται απαραίτθτεσ για τθν αρτιότθτα και 
λειτουργικότθτα του ζργου, παρά τθν πλιρθ εφαρμογι των ςχετικϊν προδιαγραφϊν κατά τθν κατάρτιςθ των 
μελετϊν του ζργου και υπό τθν προχπόκεςθ να μθν τροποποιείται το «βαςικό ςχζδιο» του ζργου, δθλαδι ι όλθ 
καταςκευι, κακϊσ και τα βαςικά διακριτά ςτοιχεία τθσ, όπωσ προβλζπονται από τθν αρχικι ςφμβαςθ. Για τθ 
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διάκεςθ των απρόβλεπτων δαπανϊν ςυντάςςεται Α.Ρ.Ε. που δεν μπορεί να ςυμπεριλάβει ςυμπλθρωματικζσ 
εργαςίεσ, οι οποίεσ κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω απρόβλεπτων περιςτάςεων. Τα ποςά των απρόβλεπτων 
δαπανϊν ανζρχονται ςε ποςοςτό εννζα τοισ εκατό (9%) επί του προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ, χωρίσ το ςυνυ-
πολογιςμό των κονδυλίων ανακεϊρθςθσ και Φ.Ρ.Α., για ζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ίςου ι μεγαλφτερου 
του ορίου εφαρμογισ τθσ Κοινοτικισ Νομοκεςίασ, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 
(ΦΕΚ 941 Βϋ) και δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) για ζργα προχπολογιςμοφ μικρότερου του ωσ άνω ορίου, ςφμφωνα 
με τθν απόφαςθ Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (ΦΕΚ 409 Βϋ) και μπορεί να αναπροςαρμόηεται με απόφαςθ 
του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. Το ποςό των απρόβλεπτων δαπανϊν επανυπο-
λογίηεται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ανάλογα με τθν προςφερκείςα ζκπτωςθ, ϊςτε να διατθρείται 
ςτακερι θ ποςοςτιαία αναλογία, ςφμφωνα με το άρκρο 30 του Ν.3669/2008. 
4. Οι ςυμβατικζσ ποςότθτεσ εργαςιϊν μίασ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ δθμόςιου ζργου επιτρζπεται να μειωκοφν και θ 
δαπάνθ που εξοικονομείται («επί ζλαςςον δαπάνθ») να χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ άλλων εργαςιϊν τθσ 
ίδιασ εργολαβίασ, εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι κατωτζρω προχποκζςεισ: 
α) Αναφζρεται ρθτά θ δυνατότθτα αυτι ςτθ διακιρυξθ και τθ ςφμβαςθ. 
β) i) Δεν τροποποιείται το «βαςικό ςχζδιο» (υπό τθν ζννοια των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν 2004/17 και 2004/18) τθσ 
προκιρυξθσ, οφτε οι προδιαγραφζσ του ζργου, όπωσ περιγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, οφτε να καταργείται 
ομάδα εργαςιϊν τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, ii) δεν κίγεται θ πλθρότθτα, ποιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου 
και iii) δεν χρθςιμοποιείται για τθν πλθρωμι νζων εργαςιϊν που δεν υπιρχαν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ. 
γ) Δεν υπερβαίνει θ δαπάνθ αυτι, κατά τον τελικό εγκεκριμζνο Ανακεφαλαιωτικό Ρίνακα Εργαςιϊν του ζργου, 
ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ ομάδασ εργαςιϊν του ζργου οφτε, ακροιςτικά, 
ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ δαπάνθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ανακεϊρθςθ τιμϊν και 
απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Στθν ακροιςτικι αυτι ανακεφαλαίωςθ λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι μεταφορζσ δαπάνθσ 
από μία ομάδα εργαςιϊν ςε άλλθ. 
Τα ποςά που εξοικονομοφνται, εφόςον υπερβαίνουν τα ανωτζρω όρια (20% ι και 10%), μειϊνουν ιςόποςα τθ 
δαπάνθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ανακεωριςεισ και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Για τθ χριςθ των «επί ζλαςςον 
δαπανϊν» απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ θ ςφμφωνθ γνϊμθ του οικείου τεχνικοφ ςυμβουλίου, φςτερα από 
ειςιγθςθ του φορζα υλοποίθςθσ, θ οποία ςυνοδεφεται από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Διαχειριςτικισ 
Αρχισ, εφόςον πρόκειται για ζργο ςυγχρθματοδοτοφμενο από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
Ο προχπολογιςμόσ των ζργων ςτα οποία εφαρμόηεται θ παράγραφοσ αυτι αναλφεται ςε Ομάδεσ Εργαςιϊν, οι 
οποίεσ ςυντίκενται από εργαςίεσ που υπάγονται ςε ενιαία υποςφνολα του τεχνικοφ αντικειμζνου των ζργων, 
ζχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευισ και επιδζχονται το ίδιο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτισ τιμζσ μονάδασ τουσ. Με 
απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, θ οποία μετά τθν ζκδοςι τθσ κα ζχει 
εφαρμογι ςε όλα τα ωσ άνω ζργα, προςδιορίηονται οι Ομάδεσ Εργαςιϊν ανά κατθγορία ζργων. 
Θ παράγραφοσ αυτι καταλαμβάνει τισ ςυμβάςεισ ζργων όλων εν γζνει των ανακετουςϊν αρχϊν κατά τθν ζννοια 
των κοινοτικϊν Οδθγιϊν 2004/17 και 2004/18, εφόςον τα ζργα αυτά: α) καταςκευάηονται με μελζτεσ που 
εκπονοφνται βάςει των διατάξεων του ν. 3316/2005 ι β) προκθρφςςονται μετά τθν 1.3.2006 ι γ) αφοροφν ςε 
ζργα που κα ςυγχρθματοδοτθκοφν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013, 
ανεξαρτιτωσ θμερομθνίασ προκιρυξθσ. 
5. Πλα τα όρια ι ποςοςτά του άρκρου αυτοφ αναφζρονται ςτα αρχικά ποςά και τιμζσ τθσ ςφμβαςθσ μαηί με τα 
απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνονται ςε αυτά ανακεϊρθςθ τιμϊν, μεταγενζςτερθ τροποποίθςι τουσ ι 
οποιαδιποτε αποηθμίωςθ. 
6. Αν ςτον Ανακεφαλαιωτικό Ρίνακα Εργαςιϊν περιλαμβάνονται και εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχουν τιμζσ 
μονάδασ, ο Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ ςυνοδεφεται από πρωτόκολλο που κανονίηει τισ τιμζσ για τισ εργαςίεσ 
αυτζσ. Ο κανονιςμόσ τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν γίνεται με υποχρεωτικι εφαρμογι κατά ςειρά των 
κατωτζρω περιπτϊςεων αϋ, βϋ και γϋ ωσ εξισ: 
α) για εργαςίεσ για τισ οποίεσ υπάρχουν ςυμβατικζσ τιμζσ για παρόμοιεσ ι ανάλογεσ εργαςίεσ, οι τιμζσ κα-
κορίηονται ανάλογα προσ αυτζσ, 
β) για εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχουν παρόμοιεσ ι ανάλογεσ ςυμβατικζσ τιμζσ αλλά περιλαμβάνονται ςε 
εγκεκριμζνα ι ςυμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλφςεισ τιμϊν), οι τιμζσ κακορίηονται ςφμφωνα με τα 
τιμολόγια αυτά και 
γ) για εργαςίεσ που δεν περιλαμβάνονται ςτισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ οι τιμζσ κακορίηονται με βάςθ τα 
πραγματικά ςτοιχεία κόςτουσ. 
Θ εξακρίβωςθ του κόςτουσ γίνεται από επιτροπι που ςυγκροτείται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία και αποτε-
λείται από τρεισ (3) τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, που ζχουν τθν αντίςτοιχθ ικανότθτα. Στα μζλθ τθσ επιτροπισ πε-
ριλαμβάνεται και ο επιβλζπων το ζργο τεχνικόσ υπάλλθλοσ. Σε περίπτωςθ που δεν επαρκεί το τεχνικό προ-
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ςωπικό θ επιτροπι ςυγκροτείται από δφο (2) τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, μθ αποκλειομζνθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν 
επιτροπι του επιβλζποντα και του προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ προϊςταμζνθ αρχι μπορεί ςε 
κάκε περίπτωςθ να διατάξει τθ διενζργεια δοκιμαςτικϊν εργαςιϊν από τον ανάδοχο και να ςυγκροτιςει άλλθ 
επιτροπι από τεχνικοφσ υπαλλιλουσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ των απαραίτθτων ςυντελεςτϊν 
παραγωγισ τθσ νζασ εργαςίασ. Στοιχεία που ζχουν προκφψει για τον κανονιςμό τθσ τιμισ τθσ ίδιασ εργαςίασ ι 
τμιματοσ αυτισ του ίδιου φορζα καταςκευισ του ζργου ι άλλων φορζων του δθμόςιου τομζα ι από δο-
κιμαςτικζσ εργαςίεσ εξακρίβωςθσ του κόςτουσ άλλων εργολαβιϊν, δεν αποτελοφν τεκμιριο για τον κανονιςμό 
τιμϊν. Θ περίπτωςθ γϋ εφαρμόηεται μόνο για το μζροσ τθσ νζασ τιμισ που δεν μπορεί να κανονιςτεί ςφμφωνα με 
τισ περιπτϊςεισ αϋ ι βϋ. Στθν «ανάλυςθ τθσ τιμισ» διαχωρίηονται τα τμιματα που κανονίηονται ςφμφωνα με τθν 
περίπτωςθ γϋ από τα τμιματα που κανονίηονται ςφμφωνα με τισ περιπτϊςεισ αϋ ι βϋ. 
Για εργαςίεσ που είναι παρεμφερείσ προσ ςυμβατικζσ ι ιδθ κακοριςμζνεσ νζεσ, οι τιμζσ κατά τα παραπάνω 
ςυντάςςονται μόνο για τα επιπλζον ι επί ζλαττον ςτοιχεία κόςτουσ. 
Ο κανονιςμόσ νζων τιμϊν γίνεται με τισ βαςικζσ τιμζσ ιδίωσ των θμερομιςκίων, υλικϊν και μιςκωμάτων 
μθχανθμάτων του χρόνου δθμοπράτθςθσ του ζργου ι του τυχόν άλλου ιςχφοντοσ για τθν εργολαβία χρόνου 
εκκίνθςθσ τθσ ανακεϊρθςθσ. Οι προκφπτουςεσ από πρόςφατα ςτοιχεία κόςτουσ τιμζσ ανάγονται ςτο χρόνο 
εκκίνθςθσ τθσ ανακεϊρθςθσ με αντίςτροφθ εφαρμογι του ςχετικοφ τφπου τθσ ανακεϊρθςθσ. 
Οι τιμζσ που κανονίηονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ υπόκεινται ςτθ ςχετικι ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ, 
ρθτι ι τεκμαρτι. Θ ρθτι ι τεκμαρτι ζκπτωςθ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ αϋ, αν θ ζκπτωςθ δεν περι-
λαμβάνεται ςτθν όμοια ι ανάλογθ εργαςία, κακϊσ και ςτο μζροσ τθσ τιμισ τθσ περίπτωςθσ γϋ που κανονίηεται 
ςφμφωνα με τισ περιπτϊςεισ αϋ ι βϋ. 
Οι τιμζσ ιδίωσ των υλικϊν των μθχανικϊν εξοπλιςμϊν, των ςυςκευϊν, που δεν περιλαμβάνονται ςτισ βαςικζσ 
τιμζσ, υπόκεινται ςτθ ςχετικι ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ, αν αποδεδειγμζνα τα είδθ αυτά υπάρχουν ευρζωσ 
διαδεδομζνα ςτο εμπόριο. 
Στα ςυςτιματα προςφοράσ των άρκρων 8,10 και 11 του παρόντοσ ορίηεται υποχρεωτικά ςτθ διακιρυξθ τεκμαρ-
τι ζκπτωςθ και για τον προςδιοριςμό τθσ λαμβάνεται υπόψθ, μεταξφ των άλλων, θ φφςθ του ζργου, οι ιδιαι-
τερότθτεσ και δυςκολίεσ των εργαςιϊν και κάκε άλλο ςτοιχείο που προςιδιάηει ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο. 
7. Θ τιμι μονάδασ νζασ εργαςίασ που κανονίηεται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 6 ι το μζροσ 
τθσ τιμισ τθσ περίπτωςθσ γϋ, που κανονίηεται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 6, ανάγεται ςτο 
επίπεδο των τιμϊν τθσ προςφοράσ, πολλαπλαςιαηόμενθ με ςτακερό ςυντελεςτι που αφορά ςτθ ςυμβατικι 
ομάδα ομοειδϊν εργαςιϊν ςτθν οποία εντάςςεται θ υπόψθ νζα εργαςία. Ο ςτακερόσ ςυντελεςτισ «ς» 
προκφπτει από τον τφπο: 
ς = Α: Β όπου: 
Α: Θ δαπάνθ τθσ ςυμβατικισ ομάδασ ομοειδϊν εργαςιϊν, που εντάςςεται θ νζα εργαςία, με τιμζσ του 
προχπολογιςμοφ υπθρεςίασ του χρόνου δθμοπράτθςθσ του ζργου ι τυχόν άλλου ιςχφοντοσ για τθν εργολαβία 
χρόνου εκκίνθςθσ τθσ ανακεϊρθςθσ και 
Β: Θ δαπάνθ τθσ ςυμβατικισ ομάδασ ομοειδϊν εργαςιϊν, ςτθν οποία εντάςςεται θ νζα εργαςία, με τιμζσ των 
ιςχυουςϊν εγκεκριμζνων αναλφςεων τιμϊν του χρόνου δθμοπράτθςθσ του ζργου ι τυχόν άλλου ιςχφοντοσ για 
τθν εργολαβία χρόνου εκκίνθςθσ τθσ ανακεϊρθςθσ. 
Θ τιμι μονάδασ νζασ εργαςίασ που από τθ φφςθ τθσ δεν εντάςςεται ςε κάποια από τισ ςυμβατικζσ ομάδεσ 
ομοειδϊν εργαςιϊν κακορίηεται πολλαπλαςιαηόμενθ με ςυντελεςτι που υπολογίηεται με τον ίδιο παραπάνω 
τφπο ς = Α/Β όπου οι δαπάνεσ Α και Β αφοροφν ςτισ εργαςίεσ του προχπολογιςμοφ υπθρεςίασ που κεωροφνται 
ότι αποτελοφν μια ομάδα εργαςιϊν. Για τον υπολογιςμό των δαπανϊν, με βάςθ τισ οποίεσ προςδιορίηονται τα 
ανωτζρω πθλίκα λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι εργαςίεσ εκείνεσ του προχπολογιςμοφ υπθρεςίασ, οι οποίεσ είτε 
υπάρχουν αυτοφςιεσ ςτισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εγκεκριμζνεσ αναλφςεισ τιμϊν ι εγκεκριμζνα τιμολόγια δθμο-
πράτθςθσ ζργων είτε υπάρχουν ωσ αυτοφςια τμιματα εργαςιϊν των αναλφςεων ι τιμολογίων αυτϊν. Στισ 
περιπτϊςεισ που ο προχπολογιςμόσ υπθρεςίασ περιλαμβάνει «κατ’ αποκοπιν τιμζσ» ι τιμζσ αναφερόμενεσ ςτο 
δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7 του παρόντοσ με τα ςυμβατικά τεφχθ εγκρίνεται υποχρεωτικά 
και ανάλυςθ τθσ τιμισ των εργαςιϊν αυτϊν ι βαςικϊν επί μζρουσ ςυνιςτωςϊν εργαςιϊν που επθρεάηουν 
άμεςα τθν «κατ’ αποκοπιν τιμι» και που περιλαμβάνονται ςτισ ανωτζρω ιςχφουςεσ εγκεκριμζνεσ αναλφςεισ 
τιμϊν. 
Ο ανωτζρω τρόποσ κακοριςμοφ τιμϊν των νζων εργαςιϊν δεν εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ των ςυςτθμάτων 
προςφοράσ των άρκρων 8, 10 και 11 του παρόντοσ. Με τθ διακιρυξθ ορίηεται γι’ αυτά τα ςυςτιματα 
προςφοράσ ςτακερόσ ςυντελεςτισ, που κακορίηεται με βάςθ τισ γενικζσ αρχζσ τιμολόγθςθσ των εργαςιϊν ςτουσ 
προχπολογιςμοφσ υπθρεςίασ από τουσ φορείσ καταςκευισ των ζργων και πάντωσ ςε καμία περίπτωςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ του 0,90. 
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Οι νζεσ τιμζσ μονάδασ εργαςιϊν που κακορίηονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου προςαυξάνονται με το 
ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του αναδόχου που ιςχφει για τθ ςφμβαςθ, αν αυτό για τθν περίπτωςθ αϋ 
τθσ παραγράφου 6 δεν περιζχεται ςτθν παρόμοια ι ανάλογθ τιμι. 
8. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Ρίνακεσ Εργαςιϊν και τα Ρρωτόκολλα Κανονιςμοφ Τιμϊν Μονάδασ Νζων Εργαςιϊν που 
τουσ ςυνοδεφουν ςυντάςςονται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία και υπογράφονται από τον ανάδοχο 
ανεπιφφλακτα ι με επιφφλαξθ. Αν ο ανάδοχοσ αρνθκεί τθν υπογραφι, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικόσ 
πίνακασ και τα πρωτόκολλα, ςφμφωνα με το άρκρο 44 του παρόντοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι όπωσ και ςτθν 
περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ υπζγραψε τα ςχετικά ζγγραφα με επιφφλαξθ, δικαιοφται να υποβάλει ζνςταςθ. Ο 
Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ Εργαςιϊν και τα πρωτόκολλα νζων τιμϊν εγκρίνονται από τθν προϊςταμζνθ αρχι, 
ςτθν οποία διαβιβάηονται μαηί με τθν τυχόν ζνςταςθ του αναδόχου, τθν αιτιολογικι ζκκεςθ για τθν ανάγκθ των 
τροποποιιςεων, τον τρόπο κανονιςμοφ των τιμϊν και κάκε ςχετικι πλθροφορία. Αν ζχει υποβλθκεί ζνςταςθ 
διατυπϊνεται και θ γνϊμθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ςτο περιεχόμενο τθσ ζνςταςθσ αυτισ. Μετά τθν ζγκριςθ 
του Ανακεφαλαιωτικοφ Ρίνακα Εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τισ ςχετικζσ εργαςίεσ 
χωρίσ αυτό να κίγει τα δικαιϊματά του για επίλυςθ τθσ τυχόν διαφοράσ. 
 
Άρκρο 19ο – Εργαςίεσ ςκυροδεμάτων 

 
1. Κατά τθν εκτζλεςθ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα ι χαλικόδεμα οποιαςδιποτε κατθγορίασ και ποιότθτασ, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται  να ςυμμορφωκεί πλιρωσ προσ τισ διατάξεισ του ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΟΡΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΦΕΚ 1329/Β/6-11-2000) ςε ςυνδυαςμό με τθν απόφαςθ ΕΔ2α/01/22/8.3/9-5-
1985 (ΦΕΚ 266Β) «ζγκριςθ κανονιςμοφ τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 
Δ14/19164/28-3-97 ΦΕΚ 315 Βϋ απόφαςθ ΥΡΕΧΩΔΕ και τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΡΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000) και όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν Ρρότυπθ Τεχνικι Συγγραφι 
Υποχρεϊςεων ζργων Οδοποιίασ (απόφαςθ Δ17α/01/93/ΦΝ.4371/1-10-2004 απόφαςθ Υπ. ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΦΕΚ 1556 
Β/18-10-2004ϋ) 
2. - Πςον αφορά τα υλικά παραςκευισ ςκυροδζματοσ ι χαλικοδζματοσ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ  του 
άρκρου 4 του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ, που εγκρίκθκε με τθν απόφαςθ ΕΔ 2α/01/22/8.3/9-5-85, 
όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει. 
3. Για κάκε κατθγορία ςκυροδζματοσ ι χαλικοδζματοσ, εφόςον παράγεται από τον ίδιο, ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςτθν εκπόνθςθ με μζριμνα δικι του και δαπάνεσ του, μελζτθσ ςφνκεςθσ βάςει αντιπροςωπευτικϊν 
ποςοτιτων υλικϊν από τα προςκομιςκζντα ςτο εργοτάξιο. Θ μελζτθ ςφνκεςθσ οφείλει να επαναλαμβάνεται, 
όποτε μεταβάλλεται θ πθγι προμικειασ ι το είδοσ ι θ ποιότθτα των ςυνιςτϊντων υλικϊν ι οι καιρικζσ 
ςυνκικεσ. Θ μελζτθ αυτι υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ υπθρεςίασ. 
4.- Θ ανάμιξθ των υλικϊν του ςκυροδζματοσ ι χαλικοδζματοσ κα γίνεται αποκλειςτικά με  μθχανικό 
αναδευτιρα, κατάλλθλου τφπου, απόδοςθσ πολλαπλάςιου ςάκου τςιμζντου απαγορευμζνθσ τθσ χριςθσ 
κλάςματοσ ςάκου. 
5.   - Εάν κατά τθν εκτζλεςθ καταςκευϊν από ςκυρόδεμα ι χαλικόδεμα χρθςιμοποιείται ζτοιμο ςκυρόδεμα, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί πλιρωσ προσ το Ελλθνικό Ρρότυπο ΕΛΟΤ 346 για το ζτοιμο ςκυρόδεμα 
που εγκρίκθκε με τθν απόφαςθ ΕΔ 2α/01/22/8.3/9-5-85, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Επίςθσ υποχρεοφται να 
γνωςτοποιιςει ςτθν υπθρεςία τθν επωνυμία και τθν διεφκυνςθ του εργοταξίου που κα παράγει το ςκυρόδεμα, 
κακϊσ και τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςφνκεςθσ , τιτλοδότθςθσ κ.λ.π. τθσ επιχείρθςθσ παραγωγισ προσ ζγκριςθ και 
να εξαςφαλίςει τθν απρόςκοπτθ μετάβαςθ ςτο εργοτάξιο των επιβλεπόντων του ζργου για παρακολοφκθςθ και 
ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ. 
6.   -Θ ςυμπφκνωςθ του ςκυροδζματοσ ι χαλικοδζματοσ όλων των οπλιςμζνων τμθμάτων τθσ καταςκευισ κα 
γίνεται δια χριςεωσ δονθτϊν, χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του αναδόχου λόγω του ότι θ δαπάνθ για τθν 
χριςθ των δονθτϊν περιλαμβάνεται ανοιγμζνθ ςτισ τιμζσ του Τιμολογίου. 
7. -Για τον ζλεγχο του ςκυροδζματοσ ι χαλικοδζματοσ κα εκτελοφνται δοκιμζσ αντοχισ με λιψθ δοκιμίων κατά 
τθν διάςτρωςθ αυτοφ.  Θ λιψθ των δοκιμίων κα πραγματοποιείται από τθν επιβλζπουςα υπθρεςία.  
8. -Για ζργα ςυνολικοφ όγκου μζχρι 10 m3 δεν απαιτείται λιψθ δοκιμίων, εκτόσ εάν κρίνει διαφορετικά θ 
επιβλζπουςα υπθρεςία. 
9.  -Για ζργα ςυνολικοφ όγκου από 10 m3 και άνω το ςκυρόδεμα ι χαλικόδεμα, που διαςτρϊνεται ςε μια μζρα 
κα αποτελεί μια παρτίδα και κα αντιπροςωπεφεται από μία δειγματολθψία ζξθ δοκιμίων, εκτόσ εάν ο ςυνολικόσ 
όγκοσ του ςκυροδζματοσ που πρόκειται να διαςτρωκεί υπερβαίνει τα 150 m3, οπότε θ δειγματολθψία κα 
περιλαμβάνει 12 δοκίμια, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ όπωσ 
ιςχφει. 
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10. -H ςυμπφκνωςθ των δοκιμίων κα γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο που εφαρμόηεται και ςτο ζργο.  Ειδικότερα, 
κατά τθν ςυμπφκνωςθ του ςκυροδζματοσ ι χαλικοδζματοσ, θ ςυμπφκνωςθ των δοκιμίων κα γίνεται ςε δφο 
ςτρϊςεισ με πενιντα χτφπουσ, με ράβδο Φ16 μικουσ 61 εκ., ανά ςτρϊςθ. 
11.  -Θ κραφςθ των παραπάνω δοκιμίων κα γίνεται ςτο αρμόδιο Ριςτοποιθμζνο εργαςτιριο  
12.  -Δειγματολθψία με τθν λιψθ πυρινων (καρότων) από τθν ζτοιμθ καταςκευι του ςκυροδζματοσ ι 
χαλικοδζματοσ πραγματοποιείται κάκε φορά που τα δοκίμια που παίρνονται κατά τθν διάρκεια διάςτρωςθσ του 
ςκυροδζματοσ ι χαλικοδζματοσ, υπολείπονται τθσ ςυμβατικισ αντοχισ. Ο αρικμόσ των πυρινων κα ορίηεται 
κατά τθν κρίςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ υπθρεςίασ (επίβλεψθ, επιτροπι παραλαβισ κ.λ.π.). Θ δειγματολθψία 
τθσ παροφςασ παραγράφου γίνεται από αρμόδιο εργαςτιριο του ΥΔΕ για τθν περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου, με 
δαπάνεσ του αναδόχου. 
13.  -Οι δαπάνεσ των δειγματολθψιϊν του ελεγχόμενου ςκυροδζματοσ ι χαλικοδζματοσ βαρφνουν τον ανάδοχο 
του ζργου, εφόςον δεν υπερβαίνουν το 50 % τθσ ολικισ δαπάνθσ τθσ ποςότθτασ του καταςκευαςκζντοσ 
ςκυροδζματοσ ι χαλικοδζματοσ και δεν μποροφν να πραγματοποιθκοφν από το εργαςτιριο τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν Ν.Α. Θμακίασ . Ρρόςκετεσ τζτοιεσ δαπάνεσ βαρφνουν τον ανάδοχο ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ 
διαπιςτωκεί  ευκφνθ του αναδόχου. 
 
Άρκρο 20ο    Άλλεσ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν  
 
Άρκρο 21. Χωματουργικά 
 
21.1 - Οδοποιίασ 
 Θ καταςκευι και ςυμπλιρωςθ του ςϊματοσ τθσ υποδομισ τθσ οδοφ κλπ., με τθν εκτζλεςθ των απαιτοφμενων 
ορυγμάτων και επιχωμάτων που κα καταςκευαςκοφν αφενόσ μεν από  κατάλλθλα προϊόντα ορυγμάτων, 
αφετζρου δε από δάνεια αμμοχάλικα περιοχισ (Αλιάκμονα) και με εφαρμογι κλίςθσ πρανϊν όπωσ προβλζπεται 
ςτθν τυπικι διατομι τθσ οδοφ και τθν ΡΤΡ ΧΙ. Θ υπθρεςία διατθρεί πάντωσ το δικαίωμα ,κατά τθν εκτζλεςθ του 
ζργου, να επιφζρει παραλλαγζσ (υψομετρικζσ και οριηοντιογραφικζσ) ςτθν οριςτικι μελζτθ, εφόςον κρικεί 
αναγκαίο κατά τθν απόλυτθ αυτισ κρίςθ, χωρίσ οι ανάδοχοι να δικαιοφνται γι’ αυτι τθν αιτία πρόςκετθ 
αποηθμίωςθ . Για να γίνει αποδεκτι θ βάςθ πρζπει ο επιτυγχανόμενοσ βακμόσ ςυμπφκνωςθσ τθσ ςκάφθσ τθσ 
οδοφ  να είναι 95% τθσ μεγίςτθσ εργαςτθριακά λαμβανομζνθσ κατά τθν τροποποιθμζνθ μζκοδο PROCTOR γι’ 
αυτό το υλικό, ςφμφωνα με τθν ΡΤΡ ΧΙ. 
21.2 Λοιπζσ εργαςίεσ 
 Ανάλογεσ εργαςίεσ με αυτζσ που περιγράφθκαν για τισ κατθγορίεσ των χωματουργικϊν, οδοςτρωςίασ, 
αςφαλτικϊν, ςθμάνςεωσ κλπ εργαςιϊν, κα εκτελεςκοφν υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ και τα ςχετικά ςχζδια, ςτισ διαςταυρϊςεισ με τισ επαρχιακζσ, κοινοτικζσ αγροτικζσ κλπ 
οδοφσ. Θ Υπθρεςία ειδικά κα διατάξει τθν πικανι διαμόρφωςθ ιςόπεδων διαβάςεων, διαπλατφνςεων κ.λ.π. Οι 
εργαςίεσ αυτζσ κα πλθρωκοφν με τισ ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδοσ των ομοειδϊν εργαςιϊν ι με  νζεσ για τυχόν νζα 
είδθ εργαςιϊν. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
Διευκρινίηεται ότι οι ποςότθτεσ των επιμζρουσ εργαςιϊν του προχπολογιςμοφ υπολογίςκθκαν κατά προςζγγιςθ, 
από τισ υφιςτάμενεσ μελζτεσ και επειδι είναι ενδεχόμενο από τθν ζγκριςθ και εφαρμογι των οριςτικϊν να 
προκφψουν αυξομειϊςεισ των ποςοτιτων, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ ποςότθτασ αυτζσ, όπωσ 
τελικά κα προκφψουν από τθν εφαρμογι των οριςτικϊν μελετϊν κακϊσ και αυτζσ που κα προκφψουν κατά τθν 
εκτζλεςθ του ζργου, λόγω παραλλαγϊν (υψομετρικϊν, οριηοντιογραφικϊν κλπ),  που κα γίνουν  κατά τθν 
απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ  και ςτο βακμό που αυτζσ απαιτθκοφν, εφόςον τοφτο κρικεί αναγκαίο. Πλεσ οι 
παραπάνω μεταβολζσ των ποςοτιτων εργαςιϊν κα πρζπει να βρίςκονται μζςα ςτα όρια του άρκρου 57 του 
ν.3669/2008 
 
Άρκρο 22ο – Πθγζσ προζλευςθσ υλικϊν δανείων ( χωματουργικϊν ζργων ), τεχνικϊν ζργων, οδοςτρωςίασ και 

αςφαλτικϊν . 
 
  Οι ςχετικζσ ιςχφουςεσ διατάξεισ οι ςχετικζσ με τισ πθγζσ των υλικϊν και τα ςχετικά άρκρα των 
οικείων πρότυπων τεχνικϊν προδιαγραφϊν του παρόντοσ ζργου ςυμπλθρϊνονται και από τισ παρακάτω 
προδιαγραφζσ: 
Α. Θζςεισ απόκεςθσ καταλλιλων υλικϊν κατά τθν παραγωγι αυτϊν 
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 Για μεν τα υλικά που προζρχονται από ποταμοφσ, χειμάρρουσ κλπ, οι αποκζςεισ των υλικϊν ορίηονται μζςα ς’ 
αυτοφσ ςε κακοριηόμενεσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κζςεισ  από τθν Υπθρεςία, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ 
τθσ. Αυτά διαςτρϊνονται κατάλλθλα ςφμφωνα με τα οριηόμενα γι’ αυτζσ τισ εργαςίεσ ςτθν ΡΤΡ ΧΙ (παρ.2.5.6, 
2.9.3 κλπ). Τα υλικά που προζρχονται από λατομεία, που πρζπει να εξευρεκοφν με μζριμνα , ευκφνθ και 
δαπάνεσ του αναδόχου, ςε κζςεισ, ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, επιτρεπόμενεσ όμωσ από τθν Υπθρεςία ι των 
λοιπϊν αρμοδίων αρχϊν. 
Β. Υλικά δανείων 
 Τα δάνεια που κα χρθςιμοποιθκοφν, που πρζπει να εξευρεκοφν με μζριμνα , ευκφνθ και δαπάνεσ του 
αναδόχου, για τθν καταςκευι και ςυμπλιρωςθ των επιχωμάτων, πρζπει να είναι κατάλλθλα αμμοχάλικα 
χειμάρρου ι αμμορυχείου περιοχισ ποταμοφ Αλιάκμονα, και να πλθροφν τουσ όρουσ τθσ ΡΤΡ ΧΙ "εκτζλεςθ 
χωματουργικϊν ζργων Οδοποιίασ (μεκ'οδθγιϊν) και επενδφςεων -φυτεφςεων αυτϊν". 
Αυτά κα χρθςιμοποιθκοφν ειδικότερα: 
Ι.    Για τθν καταςκευι μεταβατικισ ηϊνθσ επιχϊματοσ όπιςκεν τεχνικϊν ζργων, όπου απαιτείται.   
ΙΙ.  Για  τθν  καταςκευι  τυχόν αναγκαίων μεταβατικϊν  ηωνϊν  επιχωμάτων προσ  εκχϊματα, όπου απαιτείται. 
ΙΙΙ. Για τθν καταςκευι του ςϊματοσ τθσ οδοφ, διαβάςεων κλπ, όπωσ ορίηεται ςτθ ΡΤΡ ΧΙ (ςϊματοσ  επιχωμάτων), 
τθσ άνω ςτρϊςθσ επιχωμάτων πάχουσ 0,40 μ, κακϊσ και τθσ άνω ςτρϊςθσ επί των  ορυγμάτων πάχουσ 0,40 μ. , 
κατόπιν ταπείνωςθσ τθσ ςτάκμθσ του πυκμζνοσ τουσ κλπ.  
Το αμμοχάλικο που κα χρθςιμοποιθκεί, πρζπει να ζχει δείκτθ πλαςτικότθτοσ μζχρι 4,0 , όπωσ και ςτθν ΡΤΡ ΧΙ 
ορίηεται , και ο ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται με τθν ίδια ανά Μ3  τιμι του αντίςτοιχου άρκρου για τα δάνεια από 
αμμοχάλικο. 
Γ. Χριςθ πθγϊν 
Τυχόν πθγζσ που κα υποδειχκοφν ςτον ανάδοχο από τθν υπθρεςία δεν τον δεςμεφουν να τισ χρθςιμοποιιςει 
υποχρεωτικά, για τθν παραγωγι των εν λόγω υλικϊν. Ο ανάδοχοσ μπορεί και να μθν χρθςιμοποιιςει καμία από 
τισ παραπάνω πθγζσ. Στθν τελευταία όμωσ περίπτωςθ, οι νζεσ κατάλλθλεσ πθγζσ που κα εξευρεκοφν με  
δαπάνεσ του πρζπει να πλθροφν απόλυτα τισ διατάξεισ τθσ ΕΣΥ και των ΡΤΡ και τθσ Τ.Σ.Υ., να τυγχάνουν δε 
τουλάχιςτον τθσ ίδιασ ποιότθτασ με αυτζσ που τζκθκαν ςτθ διάκεςθ του. Οι νζεσ αυτζσ πθγζσ υπόκεινται ςτθν 
ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ.  
Οι τιμζσ των άρκρων του τιμολογίου τθσ μελζτθσ ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται και θ επί τόπου των ζργων αξία 
των αδρανϊν υλικϊν, που παράγονται με οποιοδιποτε τρόπο κατά τα παραπάνω εκτεκζντα, παραμζνουν 
ςτακερζσ ανεξαρτιτωσ τθσ αποςτάςεωσ μεταφοράσ, οποιαδιποτε και αν υπάρξει θ αναλογία των εκ των 
παραπάνω πθγϊν (δθλ. μεταξφ αυτϊν που κακορίηονται από τθν  Υπθρεςία και των νζων που κα εξευρεκοφν 
από τον Ανάδοχο) λθφκθςομζνων προϊόντων, είτε προζρχεται από πρωτοβουλία του Αναδόχου για τθν 
ευρυκμότερθ οργάνωςθ των εργαςιϊν του, είτε διότι κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου προζκυψαν ςυνκικεσ 
ακαταλλθλότθτασ υλικοφ (ενόσ π.χ. λατομείου, εξάντλθςθ αυτοφ κλπ) .  
Κατά τθν παραγωγι των υλικϊν τεχνικϊν ζργων, οδοςτρωςίασ κλπ. πρζπει να λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα από 
τον ανάδοχο (προςτατευτικζσ καταςκευζσ αποφυγισ διαςποράσ των προϊόντων εξόρυξθσ κατά τισ εκριξεισ κλπ 
χριςθ κονιοςυλλζκτθ κλπ) προσ αποφυγι δθμιουργίασ φκορϊν ςτισ ιδιοκτθςίεσ (οικοδομζσ, αγροφσ, δζνδρα 
κλπ) για τισ οποίεσ, ο ανάδοχοσ, όπωσ και αλλοφ τονίηεται, τυγχάνει αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ  αςτικά και 
ποινικά, κακϊσ και όλεσ οι ςχετικζσ αδειοδοτιςεισ. 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
Θ αποκατάςταςθ τθσ ςυνζχειασ των υφιςταμζνων οδϊν είτε με τθν  καταςκευι των απαραίτθτων ςυνδετιριων 
τμθμάτων , ςτα οποία τμιματα αυτι τζμνεται κ.λ.π. από τθν νζα οδό κλπ. όπωσ ςτο άρκρο Ι των ειδικϊν όρων 
τθσ παροφςασ ορίηεται , κα γίνεται από τον Ανάδοχο πριν τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε εργαςίασ, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται προθγουμζνωσ θ ακϊλυτοσ και αςφαλισ διζλευςθ εκ των νζων αυτϊν τμθμάτων, τθσ 
διερχόμενθσ δια των υφιςταμζνων οδϊν και να διευκολφνεται είτε θ καταςκευι τθσ νζασ οδοφ, ϊςτε να 
περαιωκεί εμπρόκεςμα.  
 
Άρκρον 23ο  ΧΩΜΑΣΙΜΟΙ 
Θ Ρρότυπθ Τεχνικι Ρροδιαγραφι XI κλπ και θ Τ.Σ.Υ. ςυμπλθρϊνονται και με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ:  
Α) Για τα ζκτακτα μζτρα (ειδικζσ μζκοδοι εξόρυξθσ, επιπλζον δαπάνεσ λόγω μθ χριςεωσ εκρθκτικϊν υλϊν προσ 
αποφυγι πχ ηθμιϊν ι κατακρθμνίςεων κλπ.) όπωσ ςτθν παρ.2.4.5 κλπ τθσ ΡΤΡ XI αναφζρεται, ειδικζσ δαπάνεσ 
καταςκευισ οδϊν εξυπθρζτθςθσ του ζργου, πρόςκετα ειδικά ζργα προςταςίασ τθσ διερχόμενθσ κυκλοφορίασ 
δια των υφιςταμζνων οδϊν κλπ., τα οποία επιβάλλει θ φφςθ και θ κζςθ του ζργου και τα οποία υποχρεοφται να 
λάβει ο Ανάδοχοσ για να μθ ενοχλθκεί ι κινδυνεφςει κακ' ολοκλθρία θ οδικι και λοιπι κυκλοφορία, όπωσ και να 
μθ προξενθκοφν πουκενά ηθμιζσ ςτισ ιδιοκτθςίεσ (οικοδομζσ, αγροφσ, δζνδρα κλπ) τθσ περιοχισ του ζργου, κα 
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πλθρωκεί όπωσ και αλλοφ ορίηεται μόνον με τισ προςφερόμενεσ τιμζσ τθσ προςφοράσ του, γι’ αυτό και πρζπει 
να  ςυμπεριλάβει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ. Διευκρινίηεται και πάλι ότι οι τιμζσ μονάδοσ του Τιμολογίου 
είναι γενικισ ιςχφοσ και αφοροφν τα είδθ εργαςιϊν τα αναφερόμενα ς’αυτζσ (εκτελοφμενα κοντά ι και μακριά 
τθσ οδοφ) ανεξαρτιτωσ των μικρϊν ι μεγάλων δυςχερειϊν και λοιπϊν δαπανϊν, οι οποίεσ απαιτοφνται για 
εκτζλεςθ τουσ. Για τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ του ζργου προξενιςει τυχόν ηθμίεσ ςτισ 
ιδιοκτθςίεσ, ςτισ υφιςτάμενεσ οδοφσ, ςτισ διερχόμενεσ δι' αυτϊν κλπ. ι διακόψει τθν δια των υφιςταμζνων οδϊν 
διερχόμενθ κυκλοφορία, κακίςταται υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά ζναντι του Δθμοςίου και Τρίτων για τισ 
ςυνεπείασ που προκφπτουν από τισ παραπάνω ενζργειεσ. Επί πλζον πρζπει να είναι εξαιρετικά επιμελθμζνθ θ 
ςιμανςθ τθσ οδοφ και να υπάρχουν, (ςτισ κζςεισ που απαιτείται), ειδικοί φφλακεσ για τθν επιμζλεια των όρων 
αςφάλειασ τθσ οδικισ κυκλοφορίασ. Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τισ ςυνζπειεσ εξ αμελείασ . 
Β) Οι πυκμζνεσ των ορυγμάτων μορφϊνονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.2.6 τθσ ΡΤΧ XI. Ειδικότερα για 
τθ μόρφωςθ των βραχωδϊν πυκμζνων ζχουν εφαρμογι οι παρ.2.6.1,2.6.3,2.6.4 κλπ. Λόγω, όπωσ και ςτθν 
τυπικι διατομι κακορίηεται, κατά κανόνα μεγάλθσ ανομοιογζνειασ κατά ποςοςτό ςφνκεςθσ ορυγμάτων, ςε 
εδαφικά μίγματα και πετρϊματα, προβλζπεται κατ' αρχιν με το παρόν αντικείμενο ςτισ κζςεισ αυτζσ των 
βραχωδϊν πυκμζνων ορυγμάτων, όςο και ςτισ κζςεισ των επιχωμάτων ςε ορφγματα, από βραχϊδθ προϊόντα, 
για τον ίδιον λόγο, όπωσ παρακάτω εκτίκεται, θ καταςκευι των προβλεπομζνων ςτρϊςεων υπόβαςθσ και 
βάςεων κα πλθροφν τουσ όρουσ των ΡΤΡ Ο-150 και Ο-151 αντίςτοιχα. 
Γ) Για τα βραχϊδθ προϊόντα ορυγμάτων, που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευιν επιχωμάτων ζχουν 
εφαρμογι οι παράγραφοι 2.5.2κλπ 2.9.5.2, 2.9.5.3 κλπ. τθσ ΡΤΡ ΧΙ (διαλογι κλπ. κρυμματιςμόσ των 
υπερμεγεκϊν βραχωδϊν προϊόντων ορυγμάτων προσ επίτευξθ διαςτάςεων μικρότερων αυτϊν που ςτθν ΡΤΡ, 
κακορίηονται ςαν μζγιςτεσ διαςτάςεισ, παραγωγι ςυνεπεία του κρυμματιςμοφ λεπτόκοκκου υλικοφ, τεχνικι 
ανάμιξθ κλπ.). 
Συνεπϊσ θ κίνθςθ αυτϊν, για τθν επίτευξθ ςτακεροφ κλπ. επιχϊματοσ κατά μικοσ τθσ οδοφ κα γίνει ςε 
ςυνδυαςμό με τθ χρθςιμοποίθςθ λεπτοκόκκου υλικοφ των προϊόντων ορυγμάτων (από τισ ίδιεσ αλλά και από 
άλλεσ κζςεισ τθσ οδοφ ανεξάρτθτα από το διάγραμμα κίνθςθσ των γαιϊν τθσ μελζτθσ τθσ οδοφ) ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν ΡΤΡ XI. 
Θ απαίτθςθ των περιεχομζνων ςτθν ΡΤΡ XI ςτθν παρ.2.9 "Επιχϊματα" και ειδικότερα όςον αφορά ςτισ μζγιςτεσ 
επιτρεπόμενεσ διαςτάςεισ βραχωδϊν προϊόντων ορυγμάτων κατά των κρυμματιςμό αυτϊν (παρ.2.9.5.2) λόγω, 
όπωσ και ςτθν τυπικι διατομι κακορίηεται, τθσ ανομοιογζνειασ των ορυγμάτων ςε ποςοςτό ςφνκεςθσ εδαφικϊν 
μιγμάτων και πετρωμάτων (βραχωδϊν ορυγμάτων), του είδουσ των τελευταίων (αςβεςτολικικϊν κλπ.) και τθσ 
δομισ τουσ, πάντοτε διαςφαλίηεται με τθν κατάλλθλθ κίνθςθ των προϊόντων ορυγμάτων πάςθσ φφςθσ κακ' όλο 
το μικοσ τθσ οδοφ, όπωσ και παραπάνω ορίηεται, θ απαιτοφμενθ ποςότθτα λεπτόκοκκων υλικϊν κατά τα 
προδιαγραφόμενα ςτθν ΡΤΡ Χ1(παρ.2.9.5.2) για τθν επίτευξθ ςτακεροφ κ.λ.π. επιχϊματοσ τθσ 
προδιαγραφόμενθσ πυκνότθτασ μετά τθν ςυμπφκνωςθ, μθ απαιτουμζνου ωσ εκ τοφτου υλικοφ δανείων. 
Εφιςτάται ιδιαίτερα θ προςοχι του αναδόχου ςτα παραπάνω, διότι ότι ουδεμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ κα 
χορθγθκεί ς’αυτόν, πζραν των ςυμβατικϊν τιμϊν μονάδοσ π.χ. για τυχόν προςκόμιςθ λεπτόκοκκου υλικοφ 
δανείων προσ ανάμιξθ, λόγω ανεπαρκοφσ κρυμματιςμοφ των πετρωμάτων ι μθ κινιςεωσ των λεπτοκόκκων 
προϊόντων ορυγμάτων κ.λ.π. 
 Δ) Ράνω από τθν ανϊτερθ επιφάνεια των επιχωμάτων από αμμοχάλικα, κα καταςκευαςκεί, αντικακιςτϊντασ 
τθν προδιαγραφόμενθ ιςοπεδωτικι ςτρϊςθ (χαλαροφ όγκου) (παρ.2.9.3.2 κ.λ.π.) τθσ ΡΤΡ XI, υπόβαςθ 
ελάχιςτου ςυμπυκνωμζνου πάχουσ πάνω από τισ εξάρςεισ 0,08μ., θ οποία κατά τα λοιπά κα πλθροί τθν ΡΤΡ 
Ο150. 
Θ πρϊτθ ςτρϊςθ υπόβαςθσ αντικακιςτά τθν προδιαγραφόμενθ από τθν ΡΤΡ XI ιςοπεδωτικι ςτρϊςθ (χαλαροφ 
όγκου) (παρ.2.6.3 κλπ 2.9.5.4.κλπ) 
Ε) Εφιςτάται ιδιαίτερα θ προςοχι του αναδόχου ςτισ προδιαγραφζσ τθσ  ΡΤΡ XI για τθν καταςκευι του 
επιχϊματοσ ςτισ μικρζσ διατομζσ, κακϊσ και ςτισ κζςεισ ιςχυρισ εγκάρςιασ κλίςθσ του εδάφουσ, προσ αποφυγι 
κακοτεχνιϊν και απϊλειασ προϊόντων ορυγμάτων κακϊσ και δθμιουργίασ φκορϊν ςτισ κάτωκι ευριςκόμενεσ 
ιδιοκτθςίεσ (οικοδομζσ, αγροφσ, δζνδρα κλπ.) για τισ οποίεσ αυτόσ ςε κάκε περίπτωςθ τυγχάνει εξ ολοκλιρου 
υπεφκυνοσ, ποινικά και αςτικά, καταλογιηόμενθσ μάλιςτα, εφόςον διαπιςτωκεί απϊλεια προϊόντων ορυγμάτων 
και τθσ αξίασ αυτϊν, δεδομζνου ότι όπωσ και παραπάνω αλλά  και ςτθν ΡΤΡ XI κακορίηεται, αποτελεί ςυμβατικι 
υποχρζωςθ του αναδόχου, όπωσ τα κατάλλθλα πλεονάηοντα προϊόντα ορυγμάτων κινθκοφν όχι προσ απόκεςθ 
αλλά προσ καταςκευιν επιχωμάτων. 
ΣΤ) Τα μθ χριςιμα προϊόντα κατεδαφίςεων, τα ακατάλλθλα προσ καταςκευι επιχωμάτων προϊόντα εκςκαφισ 
και λοιπά πάςθσ φφςθσ προσ απόκεςθ υλικά, κα απομακρυνκοφν διαςτρωνόμενα κατά ςτρϊςεισ κλπ, όπωσ ςτθν 
ΡΤΡΧΙ ορίηεται, με μζριμνα και ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου ςτισ κζςεισ που κα εγκρικοφν από τθν 



21 

 

υπθρεςία και τισ άλλεσ αρμόδιεσ Αρχζσ. Τα προσ απόκεςθ πλεονάηοντα κατάλλθλα προϊόντα ορυγμάτων, 
ανεξάρτθτα από το διάγραμμα κίνθςθσ γαιϊν και λοιπϊν ςτοιχείων τθσ τεχνικισ του ζργου μελζτθσ,  κα 
χρθςιμοποιθκοφν όπωσ ςτθν ΡΤΡ XI ορίηεται ςτθν καταςκευι επιχϊματοσ για διεφρυνςθ ηϊνθσ ερείςματοσ ι 
δθμιουργία πλατυςμάτων κλπ κακ’ όλο  το μικοσ τθσ οδοφ, μζχρι του πλάτουσ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
από τθν Υπθρεςία πλάτοσ και όπου αυτά μποροφν να καταςκευαςκοφν, λαμβανομζνων υπόψθ και των 
προαναφερομζνων όρων. Κατά τθν καταςκευι των επιχωμάτων για διεφρυνςθ του ςϊματοσ τθσ οδοφ, κα 
λαμβάνονται υπόψθ από τθν Υπθρεςία, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, οι ςυμπαρομαρτοφςεσ από τθν  παραπάνω 
καταςκευι δαπάνεσ (πχ. καταςκευι αυξθμζνου φψουσ τοίχου ποδόσ και λοιπά), οι οποίεσ και κα αποτελοφν τον 
ρυκμιςτικό ςε κάκε κζςθ τθσ οδοφ παράγοντα τθσ καταςκευισ αυξθμζνου πλάτουσ διατομισ επιχωμάτων, από 
τα κατάλλθλα πλεονάηοντα προϊόντα ορυγμάτων ι τθσ μετακίνθςθσ αυτϊν ςε άλλεσ κζςεισ τθσ οδοφ, όπου 
τοφτο κακίςταται δυνατό. 
 Η) Θ μεταβατικι ηϊνθ επιχϊματοσ, όπιςκεν των τεχνικϊν ζργων, κα καταςκευαςκεί με τθ χρθςιμοποίθςθ 
αμμοχάλικου ι άλλων καταλλιλων υλικϊν επιχωμάτων, υπό μορφι ςχιματοσ πρίςματοσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτισ παρ.2.9.3.2,2.9.7.3 κλπ. τθσ ΡΤΡ XI. Θ ανά μ3 τιμι καταςκευισ επιχωμάτων είναι γενικι και ιςχφει 
τόςο για τθν καταςκευιν του ςϊματοσ τθσ οδοφ όςο και για τθν καταςκευι αναχωμάτων προςταςίασ αυτισ από 
τα φδατα των χειμάρρων  τθσ περιοχισ. 
Θ) Οι επενδφςεισ των πρανϊν των επιχωμάτων εφόςον προβλζπονται από τθ μελζτθ , εκτόσ από τον 
εγκιβωτιςμό του οδοςτρϊματοσ, κα γίνουν ςε κατάλλθλθ εποχι, με κατάλλθλθ φυτικι γθ .  
 

Άρκρο 24ο    ΑΦΑΛΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΝΔΕΣΙΚΑ ΑΦΑΛΣΙΚΩΝ 
 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα διαλαμβανόμενα ςτθν Κ.Υ.Α. 4861/232/3-5-2012 (ΦΕΚ 1546/8-5-2012 
τεφχοσ Β’) «Αςφαλτικά και ςυνδετικά αςφαλτικϊν – Ρροδιαγραφζσ οδοςτρωςίασ»  
 

Άρκρον 25° ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 
 Θα πραγματοποιθκοφν όςα αναγράφονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι του ζργου. 
 
Άρκρο 26ο - Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν - Προςωρινι παραλαβι  (Ν.3669/2008  άρκρο 71 και 73)   
1. Πταν λιξει θ προκεςμία περάτωςθσ του ςυνόλου ι τμθμάτων του ζργου, ο επιβλζπων αναφζρει ςτθ 
διευκφνουςα υπθρεςία, μζςα ςε διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν από τθ λιξθ του εγκεκριμζνου χρόνου περαίωςθσ, 
αν τα ζργα ζχουν περατωκεί και ζχουν υποςτεί ικανοποιθτικά τισ δοκιμαςίεσ που προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ ι 
αν τα ζργα δεν ζχουν περατωκεί, οπότε αναφζρει ςυγκεκριμζνα τισ εργαςίεσ που απομζνουν για εκτζλεςθ. Αν οι 
εργαςίεσ ζχουν περατωκεί, ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν 
παραλαβι τθσ πιο πάνω αναφοράσ, εκδίδει βεβαίωςθ για τθν θμζρα που περατϊκθκαν οι εργαςίεσ του ζργου 
(βεβαίωςθ περάτωςθσ των εργαςιϊν). Εάν θ βεβαίωςθ δεν εκδοκεί μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία, τότε 
κεωρείται ότι ζχει εκδοκεί αυτοδίκαια τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθν υποβολι από τον ανάδοχο ςχετικισ 
ζγγραφθσ όχλθςθσ και επιβάλλονται ςτα υπαίτια όργανα του φορζα καταςκευισ του ζργου οι πεικαρχικζσ 
ποινζσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 40. Τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ μπορεί να ηθτιςει ο 
ανάδοχοσ και πριν από τθ λιξθ των προκεςμιϊν αν ζχει περατϊςει τα ζργα. Θ βεβαίωςθ περάτωςθσ των 
εργαςιϊν δεν αναπλθρϊνει τθν παραλαβι των ζργων, θ οποία διενεργείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 
επόμενων άρκρων».   
2. Αν ςτισ εργαςίεσ που ζχουν περατωκεί διαπιςτωκοφν επουςιϊδεισ μόνο ελλείψεισ που δεν επθρεάηουν τθ 
λειτουργικότθτα του ζργου, ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ γνωςτοποιεί με διαταγι του προσ τον 
ανάδοχο τισ ελλείψεισ που ζχουν επιςθμανκεί και τάςςει εφλογθ προκεςμία για τθν αποκατάςταςι τουσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι θ βεβαίωςθ περάτωςθσ εκδίδεται μετά τθν εμπρόκεςμθ αποκατάςταςθ των ελλείψεων και 
αναφζρει το χρόνο που περατϊκθκε το ζργο, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ. 
3. Αν οι εργαςίεσ δεν ζχουν περατωκεί ι οι ελλείψεισ που διαπιςτϊκθκαν δεν είναι επουςιϊδεισ ι αν δεν πε-
ρατϊκθκαν από τον ανάδοχο εμπρόκεςμα οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ επουςιωδϊν ελλείψεων, ςφμφωνα με 
τθν προθγοφμενθ παράγραφο εφαρμόηονται, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, οι διατάξεισ των άρκρων 60 και 61 του 
παρόντοσ. 
1. Μετά τθ βεβαίωςθ περάτωςθσ των εργαςιϊν το ζργο παραλαμβάνεται προςωρινά. Με τθν προςωρινι 
παραλαβι ελζγχονται οι εργαςίεσ ποςοτικά και 
ποιοτικά. Οι εργαςίεσ ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων παραλαμβάνονται μαηί με τισ εργαςίεσ τθσ αρχικισ 
ςφμβαςθσ. 
2.  «Θ προςωρινι παραλαβι διενεργείται μζςα ςε ζξι (6) μινεσ από τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου ι, ςτθν 
περίπτωςθ του άρκρου 71 παράγραφοσ 2, από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ περάτωςθσ των 
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εργαςιϊν, αν υποβλθκοφν από τον ανάδοχο, μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τισ πιο πάνω θμερομθνίεσ, θ τελικι 
επιμζτρθςθ και το μθτρϊο του ζργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βαςικά ςτοιχεία του ζργου “όπωσ 
καταςκευάςτθκε”. Αν θ τελικι επιμζτρθςθ και το μθτρϊο του ζργου υποβλθκοφν από τον ανάδοχο 
μεταγενζςτερα, θ πιο πάνω προκεςμία για τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ αρχίηει από τθν υποβολι τθσ τελικισ 
επιμζτρθςθσ και του μθτρϊου ζργου. Αν δεν υποβλθκεί τελικι επιμζτρθςθ και το μθτρϊο ζργου από τον 
ανάδοχο, θ προκεςμία για τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ αρχίηει από τθν κοινοποίθςθ ςτον ανάδοχο τθσ τελικισ 
επιμζτρθςθσ που ςυντάχκθκε από τθν υπθρεςία. Αν θ παραλαβι δεν διενεργθκεί ι το πρωτόκολλο δεν εγκρικεί 
μζςα ςτισ πιο πάνω προκεςμίεσ, θ παραλαβι κεωρείται ότι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια τριάντα (30) θμζρεσ 
μετά τθν υποβολι από τον ανάδοχο ςχετικισ όχλθςθσ για τθ διενζργειά τθσ και επιβάλλονται ςτα υπαίτια 
όργανα του φορζα καταςκευισ του ζργου οι πεικαρχικζσ ποινζσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3 του 
άρκρου 40. Αν ο ανάδοχοσ δεν παραςτεί κατά τθν παραλαβι ι υπογράψει “με επιφφλαξθ” το ςχετικό 
πρωτόκολλο, θ παραλαβι κεωρείται ότι ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι 
ειδικισ όχλθςθσ. 
Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων κακορίηεται το περιεχόμενο του «μθτρϊου 
ζργου», τα τεφχθ, οι εκκζςεισ, τα ςχζδια, οι πίνακεσ, τα θλεκτρονικά δεδομζνα και τα λοιπά ςτοιχεία που το 
ςυνοδεφουν, κακϊσ και θ μορφι των ςτοιχείων αυτϊν. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταςθ του 
ίδιου Υπουργοφ κακορίηονται οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται ςτον ανάδοχο ςε περίπτωςθ μθ υποβολισ του 
μθτρϊου, θ διαδικαςία επιβολισ των κυρϊςεων, τα αρμόδια όργανα, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα».  
 3. Για τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ παραλαβισ θ προϊςταμζνθ αρχι ορίηει τθν επιτροπι παραλαβισ, αφοφ 
προθγουμζνωσ θ διευκφνουςα υπθρεςία τθσ ανακοινϊςει τθν περάτωςθ των εργαςιϊν και τθ ςφνταξθ τθσ 
τελικισ επιμζτρθςθσ. Θ επιτροπι είναι τριμελισ, όταν όμωσ πρόκειται για ςθμαντικά ζργα μπορεί να οριςκοφν 
μζχρι και τζςςερα (4) επιπλζον μζλθ για να περιλθφκοφν ςε αυτιν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτιτων, ανάλογα με 
τθ φφςθ του ζργου. Στθν επιτροπι παραλαβισ των ζργων τουλάχιςτον ο πρόεδροσ δεν ορίηεται από υπαλλιλουσ 
τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Πταν ο φορζασ που πρόκειται να χρθςιμοποιιςει το ζργο είναι άλλοσ από τθν 
υπθρεςία που το καταςκευάηει, θ προϊςταμζνθ αρχι μπορεί να περιλάβει ςτθν επιτροπι μζλθ που υποδεικνφ-
ονται από τον φορζα που κα χρθςιμοποιιςει το ζργο. Θ επιτροπι παραλαβισ ςυνζρχεται και διενεργεί τθν 
παραλαβι με πρωτοβουλία και ευκφνθ του προζδρου τθσ. Για τθν παραλαβι ςυντάςςεται πρωτόκολλο που 
υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ επιτροπισ, από τον τελευταίο επιβλζποντα που παρίςταται κατά τθ 
διενζργειά τθσ και από τον ανάδοχο που παραδίδει το ζργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφισ από τον Ρρόεδρο 
ι μζλοσ τθσ επιτροπισ ι τον επιβλζποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τουσ υπόλοιπουσ με ςχετικι μνεία 
των λόγων τθσ αδυναμίασ υπογραφισ. 
4.  Θ επιτροπι παραλαβισ παραλαμβάνει το ζργο ποςοτικά και ποιοτικά, ελζγχει κατά το δυνατόν τισ 
επιμετριςεισ, με γενικζσ ι ςποραδικζσ καταμετριςεισ, καταγράφει ςτο πρωτόκολλο τισ ποςότθτεσ τθσ τελικισ 
επιμζτρθςθσ, όπωσ διορκϊνονται από τουσ ελζγχουσ που γίνονται, χωρίσ να δεςμεφεται από το περιεχόμενο του 
τελικοφ ςυνοπτικοφ επιμετρθτικοφ πίνακα, ςτον οποίο μπορεί να επζμβει διορκωτικά, αιτιολογεί τισ 
τροποποιιςεισ ςτισ ποςότθτεσ και αναγράφει τισ παρατθριςεισ τθσ για εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςκεί με 
υπζρβαςθ των εγκεκριμζνων ποςοτιτων ι κατά τροποποίθςθ των εγκεκριμζνων ςχεδίων».  Θ επιτροπι επίςθσ 
ελζγχει κατά το δυνατόν τθν ποιότθτα των εργαςιϊν και αναγράφει ςτο πρωτόκολλο τισ παρατθριςεισ τθσ, ιδίωσ 
για τισ εργαςίεσ που κρίνονται απορριπτζεσ ι ελαττωματικζσ, που πρζπει να αποκαταςτακοφν, ι παραδεκτζσ 
μεν αλλά με μείωςθ τθσ τιμισ τουσ. 
5. Στθν παραλαβι καλείται να παραςτεί ο ανάδοχοσ. Θ παραλαβι γίνεται νόμιμα και χωρίσ τθν παρουςία του 
αναδόχου αν αυτόσ ζχει κλθκεί να παραςτεί. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ που ο 
ανάδοχοσ αρνείται τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 44 του παρόντοσ. Το πρωτόκολλο κεωρείται ωσ πράξθ τθσ δι-
ευκφνουςασ υπθρεςίασ και θ ςχετικι ζνςταςθ αςκείται μζςα ςτθν προκεςμία τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 76 
του παρόντοσ, υπολογιηόμενθ από τθν υπογραφι του με επιφφλαξθ ι από τθν κοινοποίθςθ ςτον ανάδοχο. Θ 
προςωρινι παραλαβι ολοκλθρϊνεται με τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου από τθν προϊςταμζνθ αρχι. Αυτι 
μπορεί να αναβάλει τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου μζχρι να αποκαταςτακοφν από τον ανάδοχο τα ελαττϊματα 
που διαπιςτϊκθκαν. Θ ζγκριςθ γίνεται μζςα ςε ζναν (1) μινα από τθν πλιρθ αποκατάςταςθ. 
6. Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου ζχουν ανάλογθ εφαρμογι και για τισ περιπτϊςεισ παραλαβισ τμθμάτων 
ζργων που περατϊκθκαν και μπορεί να ζχουν αυτοτελι χριςθ, όπου αυτό προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ, κακϊσ 
επίςθσ και ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που μια εργολαβία δεν ςυνεχίηεται, όπωσ ςτισ περιπτϊςεισ διάλυςθσ και 
ζκπτωςθσ. 



23 

 

7. Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι παραλαβι κάκε δθμόςιου ζργου είναι ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και 
Υγείασ (Φ.Α.Υ.), ςφμφωνα με τθν απόφαςθ ΔΕΕΡΡ/ οικ.433/ 19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Βϋ) του Υφυπουργοφ Ρερι-
βάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. 
 

Άρκρο 27ο -  Διοικθτικι παραλαβι για χριςθ (Ν.3669  άρκρο 72) 
1. Οποτεδιποτε και πριν από τθν προςωρινι παραλαβι, το ζργο ι αυτοτελι του τμιματα που ζχουν περατωκεί 
μπορεί να δοκοφν ςε χριςθ, φςτερα από τθ διενζργεια ςχετικισ διοικθτικισ παραλαβισ. 
2.  Θ διοικθτικι παραλαβι γίνεται με πρωτόκολλο μεταξφ του προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, του 
επιβλζποντοσ και του αναδόχου. Αν το ζργο παραδίδεται για χριςθ ςε υπθρεςία άλλθ από τον φορζα 
καταςκευισ του ςυμπράττει ςτο πρωτόκολλο και εκπρόςωποσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ. Αν ο ανάδοχοσ κλθκεί και 
δεν παραςτεί ι αρνθκεί τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου, αυτό ςυντάςςεται από τουσ λοιποφσ, με ςχετικι μνεία 
κατά περίπτωςθ και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του ζργου ι των τμθμάτων που 
παραδίδονται για χριςθ και ςυνοπτικι περιγραφι τθσ κατάςταςθσ των εργαςιϊν. 
3.  Θ κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο διοικθτικι παραλαβι για χριςθ γίνεται αμζςωσ μετά τθν περάτωςθ 
των εργαςιϊν του ζργου ι αυτοτελϊν τμθμάτων του, αν αυτό προβλζπεται από τα ςυμβατικά τεφχθ. Αν δεν 
υπάρχει τζτοια πρόβλεψθ, μπορεί θ διοικθτικι παραλαβι να γίνει φςτερα από απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ 
υπθρεςίασ. 
4. Αν από τθ ςφμβαςθ προβλζπεται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν παράλλθλα προσ τθ χριςθ του ζργου, δεν 
απαιτείται θ διενζργεια διοικθτικισ παραλαβισ. Το ίδιο ιςχφει αν θ παράλλθλθ χριςθ προκφπτει από τθ φφςθ 
των εργαςιϊν. 
5. Θ διοικθτικι παραλαβι για χριςθ δεν αναπλθρϊνει τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ και οριςτικισ παραλαβισ 
του ζργου. 
 
Άρκρο 28ο -  Χρόνοσ υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ των ζργων - Οριςτικι παραλαβι Ν.3669 άρκρο 74 και άρκρο 

75 
 
1. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου και υποχρεοφται ςτθ ςυντιρθςι 
του, ςφμφωνα με τα άρκρα 58 παράγραφοσ 1 και 75 παράγραφοσ 2 του Ν.3669/2008  και μετά τθν πάροδο του 
οποίου ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι, ορίηεται γενικά ςε δεκαπζντε (15) μινεσ.  Ο χρόνοσ εγγφθςθσ αρχίηει 
από τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ των εργαςιϊν αν μζςα ςε δφο (2) μινεσ από αυτι υποβλθκεί από τον ανάδοχο θ 
τελικι επιμζτρθςθ, άλλωσ από τθν θμερομθνία που υποβλικθκε ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο ςυντάχκθκε θ 
τελικι επιμζτρθςθ. 
2. Κατά το χρόνο εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επικεωρεί τακτικά 
τα ζργα, να τα διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε βλάβθ τουσ. Εργαςίεσ για τθν 
αποκατάςταςθ βλαβϊν από τθ χριςθ εκτελοφνται με ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ και θ δαπάνθ αποδίδεται ςτον 
ανάδοχο ι οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται από τθν υπθρεςία. 
3. Αν ο ανάδοχοσ παραλείπει τισ υποχρεϊςεισ του για τθ ςυντιρθςθ των ζργων κατά το χρόνο εγγφθςθσ, οι 
απαραίτθτεσ εργαςίεσ μπορεί να εκτελεςκοφν από τθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο ςε βάροσ και για 
λογαριαςμό του υπόχρεου αναδόχου.  
4. Στθν οριςτικι παραλαβι εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τθν προςωρινι παραλαβι των παραγράφων 3, 5 και 6 
του άρκρου 73 του  Ν.3669/2008. 
5.  Θ οριςτικι παραλαβι γίνεται μετά τθν προςωρινι και τθν πάροδο του χρόνου υποχρεωτικισ από τον 
ανάδοχο ςυντιρθςθσ. Ρρζπει να διενεργθκεί μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τότε που λιγει ο χρόνοσ εγγφθςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του παρόντοσ.  «Αν θ οριςτικι παραλαβι δεν διενεργθκεί μζςα ςε αυτιν τθν 
προκεςμία, κεωρείται ότι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι από τον ανάδοχο 
ςχετικισ όχλθςθσ για τθ διενζργειά τθσ και επιβάλλονται ςτα υπαίτια όργανα του φορζα καταςκευισ του ζργου 
οι πεικαρχικζσ ποινζσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 40.» . Αν θ προςωρινι παραλαβι δεν 
ζχει διενεργθκεί μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι, διενεργείται ταυτόχρονα προςωρινι και οριςτικι παραλαβι. 
6. Κατά τθν οριςτικι παραλαβι ελζγχεται πάλι θ καλι κατάςταςθ των εργαςιϊν. 
7. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου ο ανάδοχοσ ευκφνεται κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα. Σε 
περιπτϊςεισ ειδικϊν ζργων, με τα ςυμβατικά τεφχθ μπορεί να ορίηονται πρόςκετεσ ευκφνεσ ι υποχρεϊςεισ του 
αναδόχου και μετά τθν οριςτικι παραλαβι. 
8.  Οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 176 του παρόντοσ εφαρ-
μόηονται είτε θ οριςτικι παραλαβι διενεργθκεί πραγματικά είτε ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 
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9.  Θ ςυντζλεςθ τθσ οριςτικισ παραλαβισ αποτελεί τθν αφετθρία τθσ παραγραφισ των απαιτιςεων του 
αναδόχου από τθν εργολαβικι ςφμβαςθ που δεν ζχουν ιδθ παραγραφεί, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ 
του παρόντοσ νόμου.» 
10.  Αν θ παραλαβι ςυντελεςκεί αυτοδίκαια και διαπιςτωκοφν εκ των υςτζρων διαφορζσ ςτισ ποςότθτεσ των 
εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να επιςτρζψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που τυχόν 
ζχει καταβλθκεί για τισ εργαςίεσ αυτζσ. 
11.  Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν οριςτικι παραλαβι κάκε δθμόςιου ζργου είναι ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και 
Υγείασ (Φ.Α.Υ.). 
 
Άρκρο 29ο -   Κακαριςμόσ καταςκευϊν εργοταξίων εγκαταςτάςεων 
 
27.1 - Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν τυχόν παράδοςθ για χριςθ, τμιματοσ του ζργου ι όλου του ζργου 

μετά τθν περαίωςι του, να αφαιρζςει και να απομακρφνει από όλουσ τουσ χϊρουσ του εργοταξίου και 
των γφρω δρόμων κάκε προςωρινι εγκατάςταςθ, απορρίμματα, μθχανιματα, εργαλεία, ικριϊματα, 
προςωρινζσ προςτατευτικζσ καταςκευζσ και περιφράγματα, πλεονάηοντα χριςιμα ι άχρθςτα υλικά, να 
κακαρίςει με ειδικευμζνο προςωπικό όλουσ τουσ χϊρουσ του κτιρίου και του εργοταξίου για τθν 
παράδοςι τουσ απόλυτα κακαρϊν, και γενικά να μεριμνιςει για ό,τι απαιτείται οφτωσ ϊςτε το ζργο να 
παραδοκεί κακ’ όλα ζτοιμο για χριςθ και λειτουργία. 

27.2  - Αν μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ δεν εκτελζςει τισ παραπάνω του άρκρου 26.1 
εργαςίεσ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ εντολισ, οι 
εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου, τθσ δαπάνθσ παρακρατοφμενθσ 
από τθν αμζςωσ επόμενθ πλθρωμι. 

 
Άρκρο 30ο -   Δοκιμζσ εγκαταςτάςεων 
 
28.1 - Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται , αμζςωσ μετά τθν ολικι περάτωςθ των εγκαταςτάςεων, να κάνει με δικά του 
μζςα, όργανα και δαπάνεσ (ς’ αυτζσ περιλαμβάνεται και θ δαπάνθ για τθν προμικεια των καυςίμων δοκιμισ 
εγκατάςταςθσ κεντρικισ κζρμανςθσ) τισ απαιτοφμενεσ δοκιμζσ, οι οποίεσ κα επαναλαμβάνονται μζχρι πλιρουσ 
ικανοποίθςθσ  των απαιτθτϊν αποτελεςμάτων τουσ, οπότε και κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο δοκιμϊν που κα 
υπογράφεται από τον επιβλζποντα μθχανικό και ανάδοχο και κα περιλαμβάνεται ςτο πρωτόκολλο προςωρινισ 
παραλαβισ. 
28.2  - Οι δοκιμζσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 
28.3  - Ο ανάδοχοσ οφείλει με τθν αποπεράτωςθ των εγκαταςτάςεων και πριν από τθν παραλαβι τουσ, να 
ςυντάξει χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι και να υποβάλλει ςτθν επίβλεψθ ςε δφο (2) αντίγραφα, πλιρεισ και 
λεπτομερειακζσ οδθγίεσ χειριςμοφ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων που εκτελζςκθκαν από 
αυτόν. Μια ςειρά από τισ οδθγίεσ αυτζσ καταχωρείται ςτο φάκελο τθσ επίβλεψθσ ενϊ θ άλλθ διαβιβάηεται ςτο 
αρχείο του κυρίου του ζργου. 
28.4 -Ο ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ, πριν από τθν παράδοςθ των εγκαταςτάςεων, να διδάξει ςτο  προςωπικό του 
κυρίου του ζργου τθ χριςθ και το χειριςμό των εγκαταςτάςεων. 
28.5 -Κατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ ο εργολάβοσ οφείλει να επικεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαςτιματα τισ 
εγκαταςτάςεισ και να τισ διατθρεί ςε άριςτθ κατάςταςθ, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι γι’ αυτό. 
28.6-Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν επανορκϊςει βλάβθ ι ηθμιά για τθν οποία ευκφνεται ο ίδιοσ, μζςα ςτθν 
προκεςμία που κα του οριςκεί για το ςκοπό αυτό ο κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει τθν 
επανόρκωςθ αυτι απ’ ευκείασ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου. 
28.7  -Για τθ ςυναρμολόγθςθ των μθχανθμάτων ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να περιοριςτεί ςτον εντόσ του 
κτιρίου χϊρο, που κα υποδειχκεί από τθν επίβλεψθ και να πάρει τα κατάλλθλα μζτρα για να μθν 
παρεμποδίηεται θ εντόσ του κτιρίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ. 
 
Άρκρο  31° ' Καταςκευαςτικά ςχζδια - Λιψθ φωτογραφιϊν 
29.1- Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και πριν από τθν προςωρινι παραλαβι, να 
ςυντάξει με δαπάνεσ του και να  παραδϊςει ςε δφο (2) αντίγραφα ςτθν Υπθρεςία. 

      Τοπογραφικό διάγραμμα ςε κλίμακα 1:200 τθσ τελικισ διάταξθσ του ζργου με υψομετρικζσ και 
οριηοντιογραφικζσ ενδείξεισ.  

     Ακριβι διαγράμματα, ςε κλίμακα 1 :50 , κεμελιϊςεων,  ξυλοτφπων  (κατόψεων & τομϊν) με τον οπλιςμό, ςτα οποία κα 
αναγράφονται τα πραγματικά ςτοιχεία των επί μζρουσ τμθμάτων, όπωσ βάκθ, διαςτάςεισ, κζςεισ, διατομζσ κλπ 
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πλιρωσ ανταποκρινόμενα με τα πραγματικά εκτελεςκζντα ζργα .  
     Καταςκευαςτικά ςχζδια των εγκαταςτάςεων, ςε κλίμακα 1:50, όπωσ αυτζσ εκτελζςκθκαν, που να περιλαμβάνουν 

λεπτομερι διαγράμματα διάταξθσ και εκτζλεςθσ των εγκαταςτάςεων και ςχζδια κάτοψθσ όπου κα ςθμειϊνεται θ 
κζςθ, το μζγεκοσ και θ ςυνδεςμολογία των ςυςκευϊν, των μθχανθμάτων , του  τθλεφωνικοφ δικτφου κλπ.  
29.2 -Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να πάρει και να εκτυπϊςει με δαπάνεσ του ζγχρωμεσ και αςπρόμαυρεσ 
φωτογραφίεσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κατά τισ πιο ενδιαφζρουςεσ φάςεισ εκτζλεςθσ του ζργου και 
μετά το πζρασ των εργαςιϊν, ςτισ οποίεσ τελευταίεσ κα φαίνονται  οι ενδιαφζρουςεσ απόψεισ του ζργου ςφμφωνα 
με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Οι φωτογραφίεσ αυτζσ πρζπει να  είναι ευκρινείσ και καλλιτεχνικζσ. Το φιλμ κα είναι 6χ6 
και κα εκτυπϊνονται ςε τρία αντίτυπα κάκε μία, ςε μεγζκυνςθ 18χ27, ςε χαρτί λευκό ςεμιμάτ. Με τισ φωτογραφίεσ 
κα παραδίνονται και τα αρνθτικά τουσ .  

 
Άρκρο 32ο -   Εργαςίεσ που εκτελοφνται από τθν Τπθρεςία ι άλλουσ Αναδόχουσ. 
                    Φκορζσ από εγκαταςτάςεισ και από τον ανάδοχο. 
 
30.1 - Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, που δεν 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςι του, από άλλουσ εργολιπτεσ που ζχει εγκαταςτιςει ο κφριοσ του ζργου, να 
διευκολφνει τθν εκτζλεςι τουσ με τα μζςα που χρθςιμοποιεί (π.χ. ικριϊματα κλπ) και να ρυκμίηει τθν εκτζλεςι 
των εκτελοφμενων από αυτϊν εργαςιϊν, οφτωσ ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν από τον 
κφριο του ζργου ι από άλλουσ εργολιπτεσ. 
 
30.2  - Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ανοίγει, να μορφϊνει και να επαναφζρει ςτθν αρχικι κατάςταςθ τισ 
απαιτοφμενεσ, με βάςθ τισ θλεκτρομθχανολογικζσ μελζτεσ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, οπζσ διζλευςθσ, 
φωλιζσ και αφλακεσ για τον εντοιχιςμό ςωλινων ι οποιωνδιποτε άλλων ςτοιχείων των Θ/Μ εγκαταςτάςεων, 
χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. Οι ςχετικζσ δαπάνεσ περιλαμβάνονται ςτθν οικονομικι προςφορά του. 
30.3 -Απαγορεφεται ρθτά θ διάνοιξθ και θ μόρφωςθ από τον ανάδοχο, οπϊν, φωλεϊν και αυλακϊν ςε 

καταςκευζσ από ςκυρόδεμα χωρίσ τθν ζγγραφθ ζγκριςθ του επιβλζποντα μθχανικοφ. 
30.4 -Οποιαδιποτε φκορά ι ηθμιά που προκλθκεί από υπαιτιότθτα του αναδόχου, ςε οποιαδιποτε καταςκευι, 

βαρφνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςει και να επαναφζρει τισ καταςκευζσ 
που υπζςτθςαν τθ ηθμιά ι τθ φκορά ςτθν προτζρα του κατάςταςθ. 

 
Άρκρο 33ο -  Χριςθ ζργου ι τμιματόσ του πριν τθν αποπεράτωςθ 
 
31.1 - Ο εργοδότθσ δικαιοφται παράλλθλα με τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να χρθςιμοποιεί το όλο ζργο ι   

τμιμα του, αν κατά τθν κρίςθ του αυτι θ χριςθ είναι δυνατι. 
31.2  -Θ παραπάνω χριςθ δεν αποδεικνφει ότι ο εργοδότθσ παρζλαβε το ζργο, ι ότι αυτό εκτελζςκθκε καλά 

και διατθρεί όλα τα δικαιϊματά του να ελζγξει και να  παραλάβει εν καιρϊ το ζργο, ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ και τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ. Επίςθσ δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τισ ευκφνεσ και 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

31.3  -Θ παραπάνω χριςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 56 του Ρ.Δ 609/85. 
Άρκρο 34ο -   Εγκαταςτάςεισ Οργανιςμϊν & Επιχειριςεων Κοινισ Ωφελείασ (Ο.Κ.Ω.) 
32.1 - Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι μπορεί ςτθν περιοχι του ζργου να υπάρχουν δίκτυα  Ο.Κ.Ω. 

που κα πρζπει να μεταφερκοφν από τουσ κυρίουσ τουσ. 
32.2 - Με τισ εργαςίεσ αυτζσ ο ανάδοχοσ δεν κα ζχει καμιά ανάμιξθ, υποχρεοφται όμωσ να παρζχει κάκε 

διευκόλυνςθ για τθν εκτζλεςι τουσ, χωρίσ να δικαιοφται οποιαδιποτε αποηθμίωςθ για λόγουσ 
κακυςτζρθςθσ ι δυςκολιϊν. 
 

Άρκρο   35ο - Σιρθςθ Φακζλου Αςφάλειασ και Τγείασ (ΦΑΤ) και Φακζλου Ποιότθτασ ζργου 
 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου να καταρτίςει και να ενθμερϊνει Φάκελο 

Αςφάλειασ και Υγείασ όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ρ.Δ. 305/96 . 
 Ο παραπάνω φάκελοσ, ενθμερωμζνοσ κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ. 7 του άρκρου 3 του Ρ.Δ. 305/96 είναι 

αναγκαίο ςτοιχείο για τθν διενζργεια τθσ Ρροςωρινισ και Οριςτικισ Ραραλαβισ του ζργου.  
Επίςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου να καταρτίςει και να ενθμερϊνει 

Φάκελο Ροιότθτασ ζργου, όπωσ προβλζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ (για ζργα προχπολογιςμοφ άνω των 
1.173.881,00 €). 
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ΑΡΘΡΟ 36ο – Εφαρμογι τθσ Εγκυκλίου 26/15-10-2012 

1. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων και 
κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου, ι 
ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι 
επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου: ΡΔ-305/96 (Αρκ-7 - Ν-3669/08 ( Αρκ-
37 παρ.7), Ν-3850/10 ( Αρκ-42 ). 

2. Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα 
ςχετικά μζτρα Ν-3669/08 ( Αρκ-37 παρ.7). 
β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), 
όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ: Αποφ-ΔΙΡΑΔ/177/2-3-01, Αποφ-ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 
και Αποφ-ΔΙΡΑΔ/889/27-11-02 , ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι 
άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου: Ν-
3669/08 ( Αρκ-37 παρ.8 και Αρκ-182 ). 
γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, να 
τουσ ενθμερϊνει/εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία, να 
ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ-1073/81 (Αρκ-
111 ), ΡΔ-305/96 (Αρκ-10, Αρκ-11 ), Ν-3850/10 ( Αρκ-42 - Αρκ-49 ). 
Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ.γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από 
αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και τον 
τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει 
αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία). 
3 Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 5.2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα: 
 3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ ( ΣΑΥ ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ Υγείασ 
(ΦΑΥ) και ςυγκεκριμζνα: 
α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ των 
προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα 
υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 
εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια: ΡΔ 305/96 (Αρκ-3 
παρ.12 και παρ.13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του Αρκ-12 του ΡΔ- 
305/96. 
β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ/προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ 
μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το ΡΔ-305/96 (Αρκ-3 παρ.8) και τθν Αποφ- 
ΔΕΕΡΡ/85/01 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν-3669/08 ( Αρκ-37 παρ.8 και Αρκ-182 ). 
γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλιψεισ πουκα 
διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που κα 
εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ 
καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κλπ). 
δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν λόγω 
τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ-305/96 (Αρκ-3 παρ.9) και Αποφ-ΔΙΡΑΔ/889/02 
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν-3669/08 ( Αρκ-37 παρ.8 και Αρκ-182 ). 
ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου: ΡΔ-305/96 (Αρκ-3 παρ.10) και 
Αποφ- ΔΙΡΑΔ/889/02 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 
ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ Υγείασ 
(ΦΑΥ): 
Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για τα 
άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου. 
Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά 
αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 
ςτ.1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ-305/96 (Αρκ-3 παρ.5 - 7) και ςτισ Αποφ- 
ΔΙΡΑΔ/177/01 (Αρκ-3) και Αποφ-ΔΙΡΑΔ/889/02 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ οι οποίεσ ενςωματϊκθκαν 
ςτο Ν-3669/08 ( Αρκ-37 και Αρκ-182 ). 
ςτ.2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ-305/96 (Αρκ-3 παρ.4), όταν: 
α. Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του ενόσ 
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ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 
β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ: ΡΔ-305/96 (Αρκ-12 
παράρτθμα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 
δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ νόμιμο 
δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του ζργου από τθν 
αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το Αρκ-7 παρ.1 εδαφ.α του Ν-4030/11 (ΦΕΚ- 249/Α/25-11- 
11) και τθν Εγκ-10201/27-3-12 του Ειδ. Γραμματζα του ΣΕΡΕ. 
ςτ.3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε 
Δθμόςιου Ζργου: Αποφ-ΔΕΕΡΡ/433/00 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν-3669/08 
( Αρκ-73 και Αρκ-75 ). 
ςτ.4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το 
ςυνοδεφει κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του: ΡΔ-305/96 (Αρκ-3 παρ.11) και Αποφ-ΔΙΡΑΔ/889/02 
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 
ςτ.5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ περιλαμβάνονται ςτθν 
Εγκ-6/08 Εγκ-ΔΙΡΑΔ/215/6/31-3-08 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 
 3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ και 
υγείασ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 
εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν-3850/10 ( Αρκ-8 παρ.1 και Αρκ-12 παρ.4). 
β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και άνω 
εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν-3850/10 ( Αρκ-8 παρ.2 και Αρκ-4 ζωσ Αρκ-25 ). 
γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ 
τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να 
ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. 
Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και 
αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από 
αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ: Ν-3850/10 ( Αρκ-9 ). 
δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των: τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, 
εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων: 
1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των υφιςταμζνων κατά 
τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αφοροφν ομάδεσ 
εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν-3850/10 ( Αρκ-43 παρ.1α και παρ.3-8). 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ υποδείξεισ 
τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν-3850/10 (Αρκ-14 παρ.1 και Αρκ-17 παρ.1). 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν 
αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 
Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ (Ν-
3850/10 Αρκ-20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι 
Υγείασ και Αςφάλειασ (ΕΥΑΕ) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι αρμοδιότθτεσ 
προβλζπονται από τα Αρκ-4 και Αρκ-5 του Ν-3850/10. 
Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 
3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το κζτει 
ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν-3850/10 ( Αρκ-43 παρ.2β). 
Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ. 
Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ 
αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ 
όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, 
να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των αιτίων του 
ατυχιματοσ Ν-3850/10 ( Αρκ-43 παρ.2α). 
4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα 
εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν-3850/10 ( Αρκ-43 παρ.2γ). 
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5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν-3850/10 ( Αρκ-18 παρ.9). 
6.3.3 Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν απαιτείται 
εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο 
εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΡΔ-305/96 (Αρκ-3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Αποφ-130646/84 του (τ.) Υπουργείου 
Εργαςίασ. 
Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω ΥΑ, από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ, Τμιματα ι 
Γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ του αναδόχου 
και τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι 
δοκιμϊν για ό,τι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσο 
επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ: ΡΔ-1073/81 (Αρκ-113), Ν-1396/83 (Αρκ-8) και τθν Εγκ-27/03 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ Εγκ-
ΔΕΕΡΡ/208/27/12-9-03. 
3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) Για τθν πιςτι 
εφαρμογι του ΣΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το ΘΜΑ. Στα πλαίςια του 
ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο ΘΜΑ κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ του ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι 
ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του 
ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 
4. Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο. 
4.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα παρακάτω 
μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: 
α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με ιδιαίτερθ 
προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων: ΡΔ-105/95, ΡΔ-305/96 (Αρκ-12 
παραρτ.IV μζροσ Α, παρ.18.1 ). 
β. Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, 
ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ: ΡΔ-1073/81 (Αρκ- 
75 - παρ.2 ). 
γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων κλπ) 
και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν: 
ΡΔ-1073/81 (Αρκ-92 - Αρκ-95), ΡΔ-305/96 (Αρκ-12, παραρτ.IV μζροσ Α, παρ.6 ). 
δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ: κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - 
διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ - 
αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν και επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ: ΡΔ-
1073/81 (Αρκ-92 - μζροσ Α , παρ.3, παρ.4, παρ.8-10), Ν-3850/10 ( Αρκ-30 , Αρκ-32 , Αρκ-45 ). 
ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθ 
χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ): ΡΔ-1073/81 (Αρκ-109, Αρκ- 
110), Ν-1430/84 (Αρκ-17, Αρκ-18), ΡΔ-305/96 (Αρκ-12 παραρτ.IV μζροσ Α, παρ.13 , 14). 
ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ εργαηόμενουσ 
όπωσ: προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, 
γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ 
τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του: ΡΔ-1073/81 (Αρκ-102 - 
Αρκ-108), Ν-1430/84 (Αρκ-16 - Αρκ-18), Αποφ-Β/4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ Αποφ- 
8881/94 και Αποφ-Β/5261/190/97, ΡΔ-396/94, ΡΔ-305/96 (Αρκ-9 ,παρ.γ). 
4.2  Εργοταξιακι ςιμανςθ - ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ – εναπόκεςθ υλικϊν, 
κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν και των 
οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με: 
- Τθν Αποφ-ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-11 του τ.ΥΡΥΜΕΔΙ: "Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων" (ΟΜΟΕ- 
ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7) 
- Τθν Αποφ-6952/14-2-11 του τ.ΥΡΕΚΑ και τ.ΥΡΥΜΕΔΙ "Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι διζλευςθτων 
πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που 
προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν " 
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- Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ: Ν-2696/99 (Αρκ-9 - Αρκ-11 και Αρκ-52) και τθν τροπ. 
αυτοφ: Ν-3542/07 (Αρκ-7 - Αρκ-9 και Αρκ-46). 
β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, 
κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου: Ν-2696/99 (Αρκ-47, Αρκ-48) και θ τροπ. αυτοφ: Ν-3542/07 
(Αρκ-43, Αρκ-44). 
γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ απαιτιςεισ 
αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των κινθτϊν προβολζων, των 
καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ: ΡΔ-1073/81(Αρκ-75 - Αρκ-84), ΡΔ-
305/96 (Αρκ-8.δ και Αρκ-12, παραρτ.IV μζροσ Α , παρ.2), Ν-3850/10 ( Αρκ-31 ,Αρκ-35 ). 
δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, 
αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων: ΡΔ-216/78, ΡΔ-1073/81 
(Αρκ-85 - Αρκ-91), Αποφ-8243/1113/91 (Αρκ-8), ΡΔ-305/96 *Αρκ-8 (γ, ε, ςτ, η) και Αρκ-12 παραρτ.IV 
μζροσ Α παρ.11 και μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4+, Ν-2696/99 (Αρκ-32) και θ τροπ. αυτοφ: Ν-3542/07 (Αρκ-30). 
ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν: 
α) κραδαςμοφσ: ΡΔ-176/05, β) κόρυβο: ΡΔ-85/91, ΡΔ-149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και 
τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων: ΡΔ-397/94 , δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και 
βιολογικοφσ παράγοντεσ: Ν-3850/10 ( Αρκ-36 - Αρκ-41 ), ΡΔ-82/10 . 
4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 
Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ-304/00 (Αρκ-2). 
α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων 
(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των 
εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό 
ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ): ΡΔ-1073/81 (Αρκ-17, Αρκ-74), Ν- 
1430/84 (Αρκ-11 - Αρκ-15), ΡΔ-31/90, ΡΔ-499/91, ΡΔ-395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΡΔ-89/99, ΡΔ-304/00 
και ΡΔ-155/04, ΡΔ-105/95 (παραρτ.IX), ΡΔ-305/96 (Αρκ-12 παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.7 - παρ.9), 
Αποφ-15085/593/03, Αποφ-Δ13ε/4800/03, ΡΔ-57/10 , Ν-3850/10 ( Αρκ-34 , Αρκ-35 ). 
β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ-305/96 (Αρκ-12 παραρτ.IV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και 
παρ.8.5) και το ΡΔ-304/00 (Αρκ-2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία: 
1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 
2. Άδεια κυκλοφορίασ 
3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 
4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 
5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ-305/96 (Αρκ-12, παραρτ.IV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, 
παρ.8.1.γ και παρ.8.2) και το ΡΔ-89/99 (παραρτ.II, παρ.2.1). Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ 
μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι. 
6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - εγκατάςταςθ, καλι 
λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των ελζγχων 
ςφμφωνα με το ΡΔ-89/99 (Αρκ-4α παρ.3 και παρ.6). 
7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και αντίςτοιχο 
βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν Αποφ-15085/593/03 (Αρκ-3 και Αρκ-4 παρ.7). 
5. Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο, τα οποία 
τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα 
αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου. 
Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα: 
5.1 Κατεδαφίςεισ: 
Ν-495/76, ΡΔ-413/77, ΡΔ-1073/81 (Αρκ-18 - Αρκ-33, Αποφ-8243/1113/91 (Αρκ-7), Αποφ-31245/93, Ν- 
2168/93, ΡΔ-396/94 (Αρκ-9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), Αποφ-3009/2/21-γ/94, Αποφ-2254/230/Φ.6.9/94 και οι 
τροπ. αυτισ: Αποφ-Φ.6.9/13370/1560/95 και Αποφ-Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ-305/96 (Αρκ-12, παραρτ.IV μζροσ 
Β τμιμα II, παρ.11), Αποφ-3329/89 και θ τροπ. αυτισ: Αποφ-Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ-455/95 και θ τροπ. αυτοφ 
ΡΔ-2/06, ΡΔ- 212/06 , Αποφ-21017/84/09 . 
5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ: 
Ν-495/76, ΡΔ-413/77, ΡΔ-1073/81 (Αρκ-2 - Αρκ-17, Αρκ-42), Αποφ-3046/304/89 (Αρκ-8 αςφάλεια και 
αντοχι κτιρίων, παρ.4), Αποφ-3329/89 και θ τροπ. αυτισ: Αποφ-Φ.28/18787/1032/00, Ν-2168/93, ΡΔ- 
396/94 (Αρκ-9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), Αποφ-3009/2/21-γ/94, Αποφ-2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: 
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Αποφ-Φ.6.9/13370/1560/95 και Αποφ-Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ-455/95 και θ τροπ. αυτοφ: ΡΔ-2/06, ΡΔ- 
305/96 (Αρκ-12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.10). 
5.3 Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ - ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ. ΡΔ-
778/80, ΡΔ-1073/81 (Αρκ-34 - Ν-1430/84 (Αρκ-7 - Αρκ-10), Αποφ-16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ-396/94(Αρκ-9 παρ.4 
παραρτ.ΙΙΙ), ΡΔ-155/04, ΡΔ-305/96 (Αρκ-12, παραρτ.IV μζροσ Α παρ.1, Αρκ-10 και μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4 - παρ.6, 
παρ.14). 
5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 
ΡΔ-95/78, ΡΔ-1073/81 (Αρκ-96, Αρκ-104, Αρκ-105), ΡΔ-70/90 (Αρκ-15), ΡΔ-396/94 (Αρκ-9 παρ.4 
παραρτ.ΙΙΙ), Ρυρ_Δξισ-7/96 Αποφ-7568/Φ.700.1/96 , Αποφ-16289/330/99. 
5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ) 
ΡΔ-778/80, ΡΔ-1073/81 (Αρκ-26 - Αρκ-98), Αποφ-3046/304/89, ΡΔ-396/94 (Αρκ-9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), 
ΡΔ-305/96 (Αρκ-12 παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.12). 
5.6 Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. 
(Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ και 
εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων και 
ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ) Ν-495/76, ΡΔ-413/77, ΡΔ-225/89, Αποφ-
3329/89 και θ τροπ. αυτισ: Αποφ-Φ.28/18787/1032/00, Ν-2168/93, ΡΔ-396/94 (Αρκ-9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), Αποφ-
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: Αποφ-Φ.6.9/13370/1560/95 και Αποφ-Φ6.9/25068/1183/96, Αποφ-
3009/2/21-γ/94, ΡΔ-455/95 και θ τροπ. αυτοφ: ΡΔ-2/06, ΡΔ-305/96 (Αρκ-12 παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.10). 
5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα 
(Υποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ με χριςθ 
πλωτϊν ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου.) ΡΔ-1073/81 (Αρκ-100), Ν-1430/84 (Αρκ-17), ΡΔ- 
396/94 (Αρκ-9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), Αποφ-3131.1/20/95/95, ΡΔ-305/96 (Αρκ-12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα 
ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
6. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν τα απαιτοφμενα 
μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: "ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΟΑΞΙΟ" 
Α. ΝΟΜΟΙ 
Ν-495/76 (ΦΕΚ-337/Α/76) 
Ν-1396/83 (ΦΕΚ-126/Α/83) 
Ν-1430/84 (ΦΕΚ-49/Α/84) 
Ν-2168/93 (ΦΕΚ-147/Α/93) 
Ν-2696/99 (ΦΕΚ-57/Α/99) 
Ν-3542/07 (ΦΕΚ-50/Α/07) 
Ν-3669/08 (ΦΕΚ-116/Α/08) 
Ν-3850/10 (ΦΕΚ-84/Α/10) 
Ν-4030/12 (ΦΕΚ-249/Α/12) 
Β. ΡΟΕΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΡΔ-413/77 (ΦΕΚ-128/Α/77) 
ΡΔ-95/78 (ΦΕΚ-20/Α/78) 
ΡΔ-216/78 (ΦΕΚ-47/Α/78) 
ΡΔ-778/80 (ΦΕΚ-193/Α/80) 
ΡΔ-1073/81 (ΦΕΚ-260/Α/81) 
ΡΔ-225/89 (ΦΕΚ-106/Α/89) 
ΡΔ-31/90 (ΦΕΚ-31/Α/90) 
ΡΔ-70/90 (ΦΕΚ-31/Α/90) 
ΡΔ-85/91 (ΦΕΚ-38/Α/91) 
ΡΔ-499/91 (ΦΕΚ-180/Α/91) 
ΡΔ-395/94 (ΦΕΚ-220/Α/94) 
ΡΔ-396/94 (ΦΕΚ-220/Α/94) 
ΡΔ-397/94 (ΦΕΚ-221/Α/94) 
ΡΔ-105/95 (ΦΕΚ-67/Α/95) 
ΡΔ-455/95 (ΦΕΚ-268/Α/95) 
ΡΔ-305/96 (ΦΕΚ-212/Α/96) 



31 

 

ΡΔ-89/99 (ΦΕΚ-94/Α/99) 
ΡΔ-304/00 (ΦΕΚ-241/Α/00) 
ΡΔ-155/04 (ΦΕΚ-121/Α/04) 
ΡΔ-176/05 (ΦΕΚ-227/Α/05) 
ΡΔ-149/06 (ΦΕΚ-159/Α/06) 
ΡΔ-2/06 (ΦΕΚ-268/Α/06) 
ΡΔ-212/06 (ΦΕΚ-212/Α/06) 
ΡΔ-82/10 (ΦΕΚ-145/Α/10) 
ΡΔ-57/10 (ΦΕΚ-97/Α/10) 
Γ. ΥΡΟΥΓΙΚΕΣ ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφ-130646/84 (ΦΕΚ-154/Β/84) 
Αποφ-3329/89 (ΦΕΚ-132/Β/89) 
Αποφ-8243/1113/91 (ΦΕΚ-138/Β/91) 
Αποφ-Β/4373/1205/93 (ΦΕΚ-187/Β/93) 
Αποφ-16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ-765/Β/93) 
Αποφ-8881/94 (ΦΕΚ-450/Β/94) 
Αποφ-31245/93 (ΦΕΚ-451/Β/93) 
Αποφ-3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ-301/Β/94) 
Αποφ-2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΕΚ-73/Β/94) 
Αποφ-3131.1/20/95/95 (ΦΕΚ-978/Β/95) 
Αποφ-Φ.6.9/13370/1560/95 (ΦΕΚ-677/Β/95) 
Αποφ-Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΕΚ-1035/Β/96) 
Αποφ-Β/5261/190/97 (ΦΕΚ-113/Β/97) 
Αποφ-16289/330/99 (ΦΕΚ-987/Β/99) 
Αποφ-15085/593/03 (ΦΕΚ-1186/Β/03) 
Αποφ-Δ13ε/4800/03 (ΦΕΚ-708/Β/03) 
Αποφ-6952/11 (ΦΕΚ-420/Β/11) 
Αποφ-3046/304/89 (ΦΕΚ-59/Δ/89) 
Αποφ-Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ-1035/Β/00) 
Αποφ-433/00 (ΦΕΚ-1176/Β/00) 
Αποφ-ΔΕΕΡΡ/85/01 (ΦΕΚ-686/Β/01) 
Αποφ-ΔΙΡΑΔ/177/01 (ΦΕΚ-266/Β/01) 
Αποφ-ΔΙΡΑΔ/889/02 (ΦΕΚ-16/Β/03) 
Αποφ-ΔMEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ-905/Β/11) 
Αποφ-21017/84/09 (ΦΕΚ-1287/Β/09) 
Ρυρ_Δξισ-7/96 , (ΦΕΚ-155/Β/96) 
Αποφ-7568/Φ.700.1/96 (ΦΕΚ-155/Β/96) 
Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
Εγκ-27/03 Εγκ-ΔΕΕΡ/Ρ/208/27/12-9-03 
Εγκ-6/08 Εγκ-ΔΙΡΑΡ/215/6/31-3-08 
Εγκφκλιοσ ΣΕΡΕ Εγκ-10201/12__. 
  
Άρκρο 37ο    ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΤ 
 
Ο ανάδοχοσ του ζργου με ιδία δαπάνθ κα τοποκετιςει πινακίδα του ζργου, εφόςον ηθτθκεί εγγράφωσ από τθ 
Υπθρεςία, ςφμφωνα με το ςχζδιο, τισ διαςτάςεισ και τθν κζςθ ςτο ζργου, που κα του υποδειχκοφν από τθν 
Υπθρεςία 
Άρκρο 39ο  ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 
Το εν προκειμζνω ζργο , προχπολογιςμοφ 105.433,35  € χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ  ΣΑΤΑ  με το ποςό των 
23.000,00 ΕΥΩ, και από Αρκρο 13 Ν2880/07 με το ποςό των 82.433,35  ΕΥΩ. 
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Νάουςα, Οκτϊβριοσ 2015  
 

ΣΥΝΤΑΦΘΗΚΕ  

 

 

Κάρηα Μαρία 

 Πολιηικός Μητανικός 

 

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 

Ο  Προϊζηάμενος  Τμ. Μελεηών και Δ.Δ. 

 

 
Πανηελής Τέλλης 

Πολιηικός μητανικός 

Με Β’ β 

 

Ο  Προϊζηάμενος  Τμήμαηος  Η/Μ 
 
 

 
Παλαιάς Γεώργιος  
Ηλεκηρολόγος Τ.Ε. 

Με Γ’ β 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο Δ/νηής Τ.Υ.Δ.Ν.  
 

Κσριακίδης Παύλος 

Πολιηικός μητανικός 

Με Β’ β 
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