
            
 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
ΓΔΝ. Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
Δ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΑΩΝ 

Δ/ΝΗ ΑΝΑΔΑΩΔΩΝ 
ΑΝ. ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

-------------------- 
 

ΔΡΓΟ: «ΥΤΣΩΡΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΣΟΤ 2018 
           ΣΑ ΔΑΙΚΑ ΥΤΣΩΡΙΑ ΑΜΒΡΟΙΑ ΚΑΙ  
           ΟΡΓΑΝΗ»   
 
 
 
 
 
 
 ΦΡΗΗ : ΔΣΟ 2018 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :60.000,00 Δσοό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΔΤΦΟ  
ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ –ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ-  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ΚΟΜΟΣΗΝΗ 
03-4-2018  

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 



 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        Κξμξςημή :  03 Αποιλίξσ 2018 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  
ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ        Αοιθ. Ποχς: 5894 

ΓΔΝ.Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  
Δ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΑΩΝ  

Δ/ΝΗ ΑΝΑΔΑΩΔΩΝ ΑΝ.ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ  
ΣΜΗΜΑ: ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΩΝ  

Σαυ. Δ/μρη    : Π Σραλδάοη 56-58 ΔΡΓΟ : «ΥΤΣΩΡΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΣΟΤ 2018 
Σαυ.Ιόδικαπ : 691 32              ΣΑ ΔΑΙΚΑ ΥΤΣΩΡΙΑ ΑΜΒΡΟΙΑ ΚΑΙ  
Πληοξτξοίεπ : Μάκαπ Αμαρςάριξπ               ΟΡΓΑΝΗ» 
Σηλέτχμξ     : 25310 71664  
Fax:               : 25310 71664   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 60.000,00 Δσοό. 
e-mail            : da-amt@damt.gov.gr ΦΡΗΗ : Έςξπ: 2018 

  

 
 

ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ 
 
 
Πεοιγοατή ςξσ έογξσ 
 
Σξ έογξ θα εκςελερςεί ρςα δαρικά τσςόοια Αμβοξρίαπ και Οογάμηπ αομξδιϊςηςαπ ςηπ Δ/μρηπ Αμαδαρόρεχμ 
Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ και ατξοά ςημ εκςέλερη απξλξγιρςικά με ρσμεογεία αμειδίκεσςχμ εογαςόμ 
πξσ ρσγκοξςξϋμςαι μεοίμμη ςξσ αμαδϊυξσ, ςχμ παοακάςχ εογαριόμ: 
 

1. Θρξπέδχρη μϊοτχρη ποαριόμ με μηυαμικά μέρα και εογάςεπ. 
2. Πλήοχρη ςελάοχμ πλαρςικόμ θηκόμ με μηυαμέπ. 
3. Σξπξθέςηρη έςξιμχμ πλήοχμ και ρπαοειρόμ πλαρςικόμ θηκόμ ρςημ ποαριά. 
4. Πξςίρμαςα πλαρςικόμ θηκόμ. 
5. Βξςαμίρμαςα-αοαιόρειπ πλαρςικόμ θηκόμ. 
6. Πλήοχρη πλαρςικόμ τσςξράκκχμ. 
7. πξοά ρε γοαμμέπ, τϋςεσρη μξρυεσμάςχμ. 
8. Πξςίρμαςα ρπξοείχμ και ποαριόμ με καςαιχμιρμϊ. 
9. κάλιρμα, βξςάμιρμα αοαίχρη ρπξοείχμ πλαςστϋλλχμ με τοέζα και εογάςεπ. 
10.Κίπαμρη. 
11.Ιαςαπξλέμηρη αρθεμειόμ. 
12.Δπιρκεσέπ – ρσμςηοήρειπ εγκαςαρςάρεχμ. 

 
Σευμική εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ. 

 
 Οι εογαρίεπ θα εκςελξϋμςαι ρϋμτχμα με ςξσπ καμϊμεπ ςηπ εταομξρμέμηπ δαρξκξμικήπ επιρςήμηπ απϊ 
ςξ εογαςικϊ ποξρχπικϊ με ςα εογαλεία και μηυαμήμαςα ςχμ  τσςχοίχμ σπϊ ςημ επίβλεφη ςξσ αομϊδιξσ 
Δαρξλϊγξσ ή Δαρξπϊμξσ ή σπαλλήλξσ ςηπ Δ/μρηπ Αμαδαρόρεχμ Αμ. Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ. 

 Ζ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ θα γίμεςαι ςημ καςάλληλη για κάθε εογαρία επξυή όρςε μα απξτεϋγξμςαι 
ζημιέπ. 

 Δπειδή ποϊκειςαι πεοί πξλϋ εσαίρθηςξσ σλικξϋ ϊπχπ είμαι ςα τσςάοια, απαιςείςαι ςξ εογαςικϊ 
ποξρχπικϊ μα είμαι πξλϋ ποξρεκςικϊ και μα διαθέςει σπξμξμή ρσγκέμςοχρη και καλή ϊοαρη. ε πεοίπςχρη 
πξσ παοαςηοξϋμςαι αποξρενίεπ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ ςϊςε ςξ ποξρχπικϊ ασςϊ θα αμςικαθίρςαςαι άμερα απϊ 
ςξμ αμάδξυξ. 

 
 
Φοξμική διάοκεια ςχμ εογαριόμ 

 
Οι εογαρίεπ θα αουίρξσμ ρϋμτχμα με ςα διαλαμβαμϊμεμα ρςημ ειδική ρσγγοατή σπξυοεόρεχμ ( άοθοξ 2) 
 
 

mailto:da-amt@damt.gov.gr


 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        Κξμξςημή : 03 Αποιλίξσ 2017 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ        
ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ        Αοιθ. Ποχς.: 5894 

ΓΔΝ.Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  
Δ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΑΩΝ  

Δ/ΝΗ ΑΝΑΔΑΩΔΩΝ ΑΝ.ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ  
ΣΜΗΜΑ: ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΩΝ  

Σαυ. Δ/μρη    : Π Σραλδάοη 56-58 ΔΡΓΟ : «ΥΤΣΩΡΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΣΟΤ 2018 
Σαυ.Ιόδικαπ : 691 32              ΣΑ ΔΑΙΚΑ ΥΤΣΩΡΙΑ ΑΜΒΡΟΙΑ ΚΑΙ 
Πληοξτξοίεπ : Μάκαπ Αμαρςάριξπ               ΟΡΓΆΝΗ». 
Σηλέτχμξ     : 25310 71664  
Fax:               : 25310 71664   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 60.000,00 Δσοό. 
e-mail            : da-amt@damt.gov.gr ΦΡΗΗ : Έςξπ: 2018 

  

 
 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 
 

Βαρική ςιμή ςξσ ςιμξλξγίξσ ςηπ μελέςηπ είμαι ςξ ημεοξμίρθιξ ςξσ αμειδίκεσςξσ εογάςη ϊπχπ ασςϊ ξοί-
ζεςαι ρςημ αοιθ. ποχς. 4601/304/12-3-2012 εομημεσςική Δγκϋκλιξ ςξσ Τπξσογείξσ Δογαρίαπ & Ιξιμχμικήπ 
Αρτάλιρηπ με θέμα «Ρϋθμιρη θεμάςχμ για ςημ εταομξγή ςηπ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Μ. 4046/2012», με ϊ-
λεπ ςιπ μϊμιμεπ κοαςήρειπ. Οι επιβαοϋμρειπ εογαζξμέμξσ και εογξδϊςη ποξεκςιμξϋμςαι ρε πξρξρςϊ 64% πεοί-
πξσ (ΘΙΑ εογξδϊςη, Δόοξ Φοιρςξσγέμμχμ, Δόοξ Πάρυα, Απξζημίχρη Αδείαπ, Δπίδξμα Αδείαπ). 
 

ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςηπ δαπάμηπ ςχμ ημεοξμιρθίχμ ρσμ ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ κοαςήρειπ ποξρςίθεςαι πξρξ-
ρςϊ 18% πξσ απξςελεί ςα γεμικά ένξδα και ςξ ϊτελξπ ςξσ αμαδϊυξσ μειχμέμξ καςά ςξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ. 
 
Ζμεοξμίρθια αμειδίκεσςχμ εογαςόμ απϊ 14-2-2012. 
 

α/α Καςηγ. ποξρχπικξϋ Φοϊμια 
Ποξωπηοερίαπ 

Άγαμξπ Δσοό Έγγαμξπ Δσοό 

1 Αμειδίκεσςξπ εογάςηπ 0-3 26,18 28,80 

2         "                "                             3-6 27,49 30,11 

3         "                " 6-9 28,80 31,42 

4         "                " 9-12 30,11 32,73 

5         "                " 12-15 31,42 34,04 

6         "                " 15-18 32,73 35,35 

7         "                " 18-ΑΜΩ 34,03 36,65 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        Κξμξςημή : 03 Αποιλίξσ 2018 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  

ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ        Αοιθ. Ποχς.: 5894 
ΓΔΝ.Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

Δ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΑΩΝ  
Δ/ΝΗ ΑΝΑΔΑΩΔΩΝ ΑΝ.ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ  

ΣΜΗΜΑ: ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΩΝ  
Σαυ. Δ/μρη    : Π Σραλδάοη 56-58 ΔΡΓΟ : «ΥΤΣΩΡΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΣΟΤ 2018 
Σαυ.Ιόδικαπ : 691 32              ΣΑ ΔΑΙΚΑ ΥΤΣΩΡΙΑ ΑΜΒΡΟΙΑ ΚΑΙ 
Πληοξτξοίεπ : Μάκαπ Αμαρςάριξπ               ΟΡΓΑΝΗ». 
Σηλέτχμξ     : 25310 71664  
Fax:               : 25310 71664   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 60.000,00 Δσοό. 
e-mail            : da-amt@damt.gov.gr ΦΡΗΗ : Έςξπ: 2018 

  

 

ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ 
 
Για ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ εογάςεπ ή εογάςοιεπ αμειδίκεσςξι αλλά με εμπειοία ρε τσ-
ςχοιακέπ εογαρίεπ. 
Ωπ μέρη ςιμή ημεοξμιρθίξσ λαμβάμεςαι ασςή ςξσ έγγαμξσ αμειδίκεσςξσ εογάςη με 3-6 έςη ποξωπηοερίαπ, δη-
λαδή 30,11 €ΤΡΩ, ςξ ξπξίξ αμέουεςαι ρε 49,38 €ΤΡΩ (30,11 Φ 1,64 = 49,38) ρσμξλικά με ϊλεπ ςιπ επιβαοϋμ-
ρειπ. 
 
 

α/α Δίδξπ δαπάμηπ Πξρϊςηςα Σιμή μξμάδξπ ϋμξλξμ δαπάμηπ 

1 Ζμεοξμίρθια 715 49,38 35.306,70 

2 Ιοαςήρειπ εογξλάβξσ 41.661,91 0,72432% 301,77 

   Άθοξιρμα  35.608,47 

   Δ.Ο 18% 6.409,52 

   Άθοξιρμα 42.017,99 

   Αποϊβλεπςα 15% 6.302,70 

   Άθοξιρμα εογαριόμ 48.320,69 

   Αμαθεόοηρη    66,41 

   Άθοξιρμα 48.387,10 

   ΥΠΑ 24%     11.612,90 

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 60.000,00 

 
 
 

Κξμξςημή  03-4-2018 

 
ΤΝΣΑΦΘΗΚΔ ΔΛΔΓΦΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

Ο σμςάκςηπ 

 

 

 

Νάκαπ Αμαρςάριξπ 

Δαρξλϊγξπ με Β΄ βαθμϊ 

 
Η Αμαπληοόςοια Ποξψρςαμέμη  

ςηπ Δ/μρηπ Αμαδαρόρεχμ Α.Μ.Θ.  
 
 
 
 

ιμξγιάμμη Δλέμη 

Δαρξλϊγξπ με Α΄βαθμϊ 

 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

 με ςημ 5894/3-4-2018 απϊταρη Δ/μρηπ Αμαδαρόρεχμ Αμ. Μακεδξμίαπ - Θοάκηπ 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
ΔΝΣΤΠΟ   ΠΡΟΥΟΡΑ 

(καςά ςξ ρϋρςημα μειξδξρίαπ ρςξ πξρξρςϊ ξτέλξσπ απξλξγιρςικόμ εογαριόμ – άοθοξ 126 ςξσ Μ. 4412/16) 
 
Σηπ εογξληπςικήπ επιυείοηρηπ ή κξιμξποανίαπ, εογξληπςικόμ επιυειοήρεχμ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
με έδοα ς………………………………ξδϊπ ………………………………αοιθμ…………………… 
Σ.Ι. …………………Σηλ. …………………….Fax…………………… 
 
Ποξπ: 

Δ/μρη Αμαδαρόρεχμ Αμ. Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ. 
Π. Σραλδάοη 56-58 Κξμξςημή  
Ατξϋ έλαβα γμόρη ςηπ Διακήοσνηπ ςηπ Δημξποαρίαπ ςξσ έογξσ πξσ αμαγοάτεςαι ρςημ επικεταλίδα και ςχμ 
λξιπόμ ρςξιυείχμ Δημξποάςηρηπ, καθόπ και ςχμ ρσμθηκόμ εκςέλερηπ ςξσ έογξσ ασςξϋ, σπξβάλλχ ςημ πα-
οξϋρα ποξρτξοά και δηλόμχ ϊςι απξδέυξμαι πλήοχπ και υχοίπ επιτϋλανη ϊλα ασςά και αμαλαμβάμχ ςημ 
εκςέλερη ςξσ έογξσ με ςα ακϊλξσθα πξρξρςά έκπςχρηπ επί ςχμ ςιμόμ ςξσ Σιμξλξγίξσ Λελέςηπ και ςξσ Ποξω-
πξλξγιρμξϋ Λελέςηπ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 
Δ/ΝΗ ΑΝΑΔΑΩΔΩΝ 

ΑΝ.ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 
---------------- 

Σαυ. Διεϋθσμρη: Π.Σραλδάοη 56-58 
Σαυ. Κόδικαπ: 69100 

ΔΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
 

«ΥΤΣΩΡΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΣΟΤ 2018   
ΣΑ ΔΑΙΚΑ ΥΤΣΩΡΙΑ ΑΜΒΡΟΙΑ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΗ»    
  
 
 
 
Δημϊριεπ Δπεμδϋρειπ 2018 
 
ΑΔ 584 Έογξ 2014Δ58400000 
60.000,00  Δσοό 

  



 
 
 

Α. ΠΡΟΥΟΡΑ ΠΟΟΣΩΝ ΔΚΠΣΩΗ 
 

 
Α/α 

 
Δογαρίεπ 

Ποξρτεοϊμεμη έκπςχρη επί ςξσ εογξλαβικξϋ ξτέλξσπ  
(18%) ρε ακέοαιεπ μξμάδεπ επί ςξιπ εκαςϊμ (%) 

Ολξγοάτχπ  Αοιθμ. 

 
1η 

 
ΥΤΣΩΡΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΣΟΤ 

2018 ΣΑ ΔΑΙΚΑ ΥΤΣΩΡΙΑ       
ΑΜΒΡΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΗ   

 

 
……………………………………………….. 

 
……………………………………………….. 

 
………………………………………………. 

 
 
 

…………. 

 
 

 
 

------------------------------------ 
(Σϊπξπ και ημεοξμημία) 

Ο Ποξρτέοχμ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ομξμαςεπόμσμξ σπξγοατϊμςχμ και ρτοαγίδα εογξληπςικόμ επιυειοήρεχμ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΥΟΡΑ 

(Για ςημ σπξβξήθηρη ςηπ επιςοξπήπ διαγχμιρμξϋ ρςημ καςάςανη ςχμ διαγχμιζξμέμχμ 
καςά ρειοά μειξδξρίαπ) 

 
Ομάδα 

 
Δογαρίεπ 

Δαπάμη καςά 
ςξμ Ποξωπξλξ-
γιρμϊ Λελέςηπ 

(Δσοό) 

 
Ποξρτεοϊμεμη 
έκπςχρη (%) 

 
Δαπάμη μεςά ςημ 
έκπςχρη ρε Δσοό 

1η ΥΤΣΩΡΘΑΙΔ ΔΡΓΑΘΔ   
ΔΣΟΤ 2018 

ΣΑ ΔΑΘΙΑ ΥΤΣΩΡΘΑ 
ΑΛΒΡΟΘΑ ΙΑΘ ΟΡΓΑΛΖ 

 

 
 
 

 

 
 

% 
------------ 

 

Άθοξιρμα δαπαμόμ εογαριόμ καςά 
ςη μελέςη ρ= 

 

 
   35.608,47 

 

Καςά ςη ποξ-
ρτξοά π= 

 
35.608,47 

Γ.Δ & Ο.Δ. 18% Φ ρ= 
 

6.409,52 
 

18% Φπ= 
 

σμξλική Δαπάμη Έογξσ καςά ςη 
μελέςη = 

42.017,99 
Καςά ςη ποξ-
ρτξοά ΔΔ= 

 

Αποϊβλεπςα 15%Φ= 
6.302,70 

15% ΔΔ=  

ϋμξλξ 1 
48.320,69 

Π1=  

Αμαθεόοηρη  
   66,41 

 
    66,41 

ϋμξλξ Δαπάμηπ ςξσ Έογξσ καςά ςη 
μελέςη (υχοίπ ΥΠΑ) 2= 

48.387,10 
Καςά ςη ποξ-
ρτξοά Π2= 

 

ΥΠΑ = 2 Φ 24% 
11.612,90 

  

ϋμξλξ Δαπάμηπ ςξσ Έογξσ καςά ςη 
μελέςη (μαζί με ςξ ΥΠΑ) 
3= 

60.000,00 
Καςά ςη ποξ-
ρτξοά Π3= 

 

 
………………………………………….. 

(Σϊπξπ και ημεοξμημία) 
 

Ο Ποξρτέοχμ 
 
 
 
  

 

 

 

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

1. 

   

2. 

 

3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΥΟΡΑ 
(καςά ςξ ρϋρςημα μειξδξρίαπ ρςξ πξρξρςϊ ξτέλξσπ απξλξγιρςικόμ εογαριόμ – άοθοξ 126 ςξσ Μ. 4412/16) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 
Δ/ΝΗ ΑΝΑΔΑΩΔΩΝ 

ΑΝ. ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 
---------------- 

Σαυ. Διεϋθσμρη: Π.Σραλδάοη 56-58 
Σαυ. Κόδικαπ: 69100 

ΔΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
 

«ΥΤΣΩΡΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΣΟΤ 2018   
ΣΑ ΔΑΙΚΑ ΥΤΣΩΡΙΑ ΑΜΒΡΟΙΑ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΗ»    
  
 
 
 
Δημϊριεπ Δπεμδϋρειπ 2018 
 
ΑΔ 584 Έογξ 2014Δ58400000 
60.000,00  Δσοό 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
ΓΔΝ. Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
Δ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΑΩΝ 

Δ/ΝΗ ΑΝΑΔΑΩΔΩΝ 
ΑΝ. ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

-------------------- 
 

 ΔΡΓΟ: «ΥΤΣΩΡΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΣΟΤ 2018 
              ΣΑ  ΔΑΙΚΑ ΥΤΣΩΡΙΑ ΑΜΒΡΟΙΑ ΚΑΙ  
              ΟΡΓΑΝΗ». 
 
 
 
 
 
ΦΡΗΗ : ΔΣΟ 2018 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :60.000,00 Δσοό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΔΤΦΟ  
ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΝ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ΚΟΜΟΣΗΝΗ 
03-04-2018 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        Κξμξςημή : 03 Αποιλίξσ 2018 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  
ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ        Αοιθ. Ποχς.: 5894 

ΓΔΝ.Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  
Δ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΑΩΝ  

Δ/ΝΗ ΑΝΑΔΑΩΔΩΝ ΑΝ.ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ  
ΣΜΗΜΑ : ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΩΝ  

Σαυ. Δ/μρη    : Π Σραλδάοη 56-58 ΔΡΓΟ : «ΥΤΣΩΡΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΣΟΤ 2018 
Σαυ.Ιόδικαπ : 691 32              ΣΑ ΔΑΙΚΑ ΥΤΣΩΡΙΑ ΑΜΒΡΟΙΑ ΚΑΙ  
Πληοξτξοίεπ : Μάκαπ Αμαρςάριξπ               ΟΡΓΑΝΗ» 
Σηλέτχμξ     : 25310 71664  
Fax:               : 25310 71664   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 60.000,00 Δσοό. 
e-mail            : da-amt@damt.gov.gr ΦΡΗΗ : Έςξπ 2018 

  

 
ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΝ 

 
Άοθοξ 1ξ. 

Αμςικείμεμξ. 

Ζ παοξϋρα έυει χπ αμςικείμεμξ ςξσπ γεμικξϋπ ρσμβαςικξϋπ ϊοξσπ ρϋμτχμα με ςξσπ ξπξίξσπ, ρε ρσμδσ-
αρμϊ με ςξσπ ϊοξσπ ςχμ άλλχμ ςεσυόμ δημξποάςηρηπ και ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςηπ με-
λέςηπ, θα γίμει η εκςέλερη ςχμ σπϊφη εογαριόμ απϊ ςξμ αμάδξυξ ρςξμ ξπξίξ θα αμαςεθεί με ςημ διαδι-
καρία ςξσ διαγχμιρμξϋ καςά ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.4412/2016.  
 
Άοθοξ 2ξ. 

Ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ. 

Ζ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ θα γίμει ρϋμτχμα με ςξσπ ρσμβαςικξϋπ, ςευμικξϋπ ϊοξσπ και ποξδιαγοατέπ 
πξσ αματέοξμςαι ρςημ ειδική ρσγγοατή σπξυοεόρεχμ (ΔΤ) χπ και με ςιπ διαςάνειπ πξσ διέπξσμ ςημ 
ρϋμβαρη (Μ. 4412/16 κλπ. ρυεςικόμ με ςημ καςαρκεσή δημξρίχμ έογχμ), ςξ Μ.Δ. 86/69 " πεοί Δαρικξϋ 
Ιόδικα" και Μ.998/79 "πεοί ποξρςαρίαπ Δαρόμ κ.λ.π.". Σξ Π.Δ.437/81 "πεοί εκςελέρεχπ Δαρξςευμικόμ 
έογχμ" και ςα λξιπά ρσμβαςικά ςεϋυη, διαγοάμμαςα, μελέςεπ, ρυέδια και έγγοατεπ ξδηγίεπ ςηπ Τπηοε-
ρίαπ μαπ. 
 
Άοθοξ 3ξ. 

Σεϋυη δημξποάςηρηπ και ρςξιυεία μελέςηπ. 

Σα ρσμβαςικά ςεϋυη ςηπ εογξλαβίαπ, βάρει ςχμ ξπξίχμ θα γίμει η αμάθερη και εκςέλερη ςξσ έογξσ α-
ματέοξμςαι καςχςέοχ με ςημ ρειοά ποξςεοαιϊςηςαπ ιρυϋξπ ςχμ ρε πεοίπςχρη αρσμτχμίαπ ρςξσπ ϊοξσπ 
πξσ πεοιέυξμςαι ρ’ ασςά, είμαι : 

1. Σξ ρσμτχμηςικϊ – Δογξλαβική ϋμβαρη.  
2. Ζ παοξϋρα Διακήοσνη. 
3. Ζ Οικξμξμική Ποξρτξοά. 
4. Σξ Σιμξλϊγιξ δημξποάςηρηπ. 
5. Ζ Διδική σγγοατή Τπξυοεόρεχμ (ΔΤ). 
6. Ζ Γεμική σγγοατή Τπξυοεόρεχμ (ΓΤ). 
7. Ζ Σευμική Πεοιγοατή (Σ.Π.).  
8. Ο Ποξωπξλξγιρμϊπ δημξποάςηρηπ. 
9. Οι εγκεκοιμέμεπ μελέςεπ ςξσ έογξσ. 
10. Σξ εγκεκοιμέμξ υοξμξδιάγοαμμα καςαρκεσήπ  ςξσ έογξσ. 

Άοθοξ 4ξ. 

Μελέςη ςχμ ρσμθηκόμ εκςέλερηπ ςξσ έογξσ. 

Ζ ρσμμεςξυή (υποβολή προσφοράς) ρςη δημξποαρία ποξωπξθέςει και ρημαίμει ϊςι ασςϊπ πξσ διαγχμί-
ζεςαι είμαι απξλϋςχπ εμήμεοξπ ςηπ τϋρηπ και ςχμ ςξπξθεριόμ ςξσ έογξσ, ςχμ γεμικόμ και ςξπικόμ 
ρσμθηκόμ, ρε ϊςι ατξοά ςιπ πηγέπ λήφεχπ σλικόμ, ςιπ απξρςάρειπ μεςατξοάπ, ςη δσμαςϊςηςα εναρτά-
λιρηπ εογαςξςευμικξϋ και γεμικά ποξρχπικξϋ μηυαμημάςχμ, ςημ καςάρςαρη ςξσ σπάουξμςξπ ξδικξϋ 

mailto:da-amt@damt.gov.gr
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δικςϋξσ ποξρπέλαρηπ, ςιπ μεςεχοξλξγικέπ ρσμθήκεπ πξσ επικοαςξϋμ, ςιπ εδατικέπ και λξιπέπ ρσμθήκεπ 
ςηπ πεοιξυήπ, ςημ καςάρςαρη απϊ άπξφη κλίρεχμ και κάλσφηπ ςηπ ποξπ αμαδάρχρη έκςαρηπ απϊ τσ-
ρική βλάρςηρη, ςξ είδξπ και ςα μέρα ςα ξπξία θα απαιςηθξϋμ ποξ ςηπ έμαονηπ και καςά ςημ εκςέλερη 
ςχμ εογαριόμ, ςα ξπξία καθ’ ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ δϋμαςαι μα επηοεάρξσμ ςιπ εογαρίεπ, ςημ ποϊξδξ και 
ςξ κϊρςξπ ασςόμ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Σξ Δημϊριξ δεμ τέοει καμιά εσθϋμη έμαμςι ςξσ αμαδϊυξσ ρε πεοίπςχρη αμαγκαρςικξϋ πεοιξοιρμξϋ ςξσ 
έογξσ, ρσμεπεία διεκδίκηρηπ ςηπ ιδιξκςηρίαπ απϊ ςοίςξσπ μέοξσπ ή ϊλχμ ςχμ εκςάρεχμ ρςιπ ξπξίεπ 
ποξβλέπεςαι η εκςέλερη ςχμ δημξποαςξϋμεμχμ εογαριόμ ή ρσμεπεία άλλχμ λϊγχμ. 

Παοάλειφη ςξσ αμαδϊυξσ ποξπ εμημέοχρη ςξσ, με κάθε δσμαςή πληοξτξοία, πξσ ατξοά ςξσπ ϊοξσπ 
ςηπ ρϋμβαρηπ, δεμ απαλλάρρει ασςϊμ ςηπ εσθϋμηπ για ςημ πλήοη ρσμμϊοτχρη ποξπ ςιπ ρσμβαςικέπ σ-
πξυοεόρειπ ςξσ. 

Άοθοξ 5ξ. 

Πεοιευϊμεμα ςιμόμ μξμάδαπ.  

Οι ρσμβαςικέπ ςιμέπ μξμάδαπ ςξσ ςιμξλξγίξσ ςχμ εογαριόμ ατξοξϋμ εογαρίεπ πεοαςχμέμεπ και ρϋμτχ-
μεπ με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Οι ςιμέπ ασςέπ ποξρασνάμξμςαι με ςξ μϊμιμξ πξρξρςϊ για ςα γεμικά ένξδα και ςξ εογξλαβικϊ ϊτελξπ 
ςξσ αμαδϊυξσ. 

Έςρι πεοιλαμβάμξμςαι ϊλεπ ξι απαοαίςηςεπ δαπάμεπ για ςημ πλήοη και έμςευμη εκςέλερη ςχμ εογαριόμ, 
καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ δαπάμεπ ςξσ αμαδϊυξσ άμερεπ και έμμερεπ, για ςημ πλήοη απξζημίχρή ςξσ για ςημ 
εκςέλερη ςχμ εογαριόμ, ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ με μϊμη ςημ επιτϋλανη ςχμ διαςάνεχμ πξσ ιρυϋξσμ 
για ςημ αμαθεόοηρη ςχμ ςιμόμ. 

Σξ εογξλαβικϊ πξρξρςϊ για ςα γεμικά ένξδα και ςξ εογξλαβικϊ ϊτελξπ ςξσ αμαδϊυξσ έυει καθξοιρςεί 
απϊ ςξ Μ.4412/2016 χπ ενήπ : 

Άοθοξ 126 παο.4 ςξσ Ν. 4412/2016 : Δεκαξκςό ςιπ εκαςϊ (18%) σπξκείμεμξ ςημ έκπςχρη ςξσ δια-
γχμιρμξϋ.  

Άοθοξ 6ξ. 

Δαπάμεπ και άλλεπ επιβαοϋμρειπ ςχμ εογαριόμ. 

Ο αμάδξυξπ βαοϋμεςαι με ϊλεπ ςιπ απαιςξϋμεμεπ δαπάμεπ και κοαςήρειπ για ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ έογξσ 
ϊπχπ ασςέπ ιρυϋξσμ καςά ςξμ υοϊμξ πξσ δημιξσογείςαι η σπξυοέχρη καςαβξλήπ. ’ ασςέπ πεοιλαμβά-
μεςαι και ξ  τϊοξπ ποξρςιθέμεμηπ ανίαπ πξσ έυει ξοιρθεί ρε πξρξρςϊ 24% και βαοϋμει ςξ κϋοιξ ςχμ εο-
γαριόμ. 

Απϊ ςιπ επιβαοϋμρειπ πξσ παοαμέμξσμ και βαοϋμξσμ ςξμ αμάδξυξ είμαι ξ εογξλαβικϊπ τϊοξπ 3% ςηπ 
ρϋμβαρηπ ςχμ εογαριόμ.  

Άοθοξ 7ξ. 

Ποξθερμίεπ - Πξιμικέπ οήςοεπ - Φοξμξδιάγοαμμα εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ. 

Ζ ειδική ρσγγοατή σπξυοεόρεχμ καθξοίζει ςημ ρσμξλική ποξθερμία για ςημ απξπεοάςχρη ςχμ εογα-
ριόμ και ςιπ αμςίρςξιυεπ πξιμικέπ οήςοεπ πξσ επιβάλλξμςαι ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ θα ςηοηθξϋμ ξι ποξ-
θερμίεπ. 

Δπίρηπ καθξοίζει ςημ ποξθερμία για ςημ σπξβξλή ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ ϊ-
πχπ ποξβλέπει ςξ άοθοξ 145 ςξσ Μ. 4412/16 κλπ. εκςϊπ εάμ ξι εογαρίεπ αμήκξσμ ρςημ εναίοερη πξσ 
ποξβλέπει ςξ ίδιξ άοθοξ Μ.4412/16. 

Άοθοξ 8ξ. 

Ποξραομξγή και ρσμπλήοχρη ςηπ μελέςηπ ςχμ εογαριόμ. 

Ο αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ απϊ ςημ ρϋμβαρη και υχοίπ άλλη ιδιαίςεοη απξζημίχρη μα εκςελέρει 
ϊλεπ ςιπ εογαρίεπ πξσ ςξσ αμαςίθεμςαι απϊ ςημ μελέςη ή ςιπ ρσμπληοόρειπ ςηπ ή ςιπ ςοξπξπξιήρειπ ςχμ 
ρςξιυείχμ ςηπ, και ρϋμτχμα με ςιπ έγγοατεπ ξδηγίεπ και εγκεκοιμέμεπ ποξδιαγοατέπ ϊπχπ ποξβλέπει 
και ςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 138 ςξσ Μ. 4412/16. 
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Άοθοξ 9ξ. 

Ποξκαςαβξλέπ. 

Δεμ ποξβλέπεςαι υξοήγηρη καμιάπ ποξκαςαβξλήπ. 

Άοθοξ 10ξ. 

Αρτάλιρη ποξρχπικξϋ. 

1.- Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αρταλίζει ρςξ ΘΙΑ ϊλξ ςξ σπ’ ασςϊμ απαρυξλξϋμεμξ ποξρχπικϊ, ρϋμ-
τχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ πεοί ΔΥΙΑ διαςάνειπ. 

2.- Ο αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αρταλίρει καςά αςσυημάςχμ ρε αρταλιρςικέπ εςαιοίεπ αμαγμχοιρμέμεπ 
απϊ ςξ Ιοάςξπ ςξ εογαςξςευμικϊ ποξρχπικϊ ςξ ξπξίξ απαρυξλεί ρςξ έογξ και δεμ σπάγεςαι ασςϊ 
ρςιπ πεοί ΔΥΙΑ διαςάνειπ. 

3.- Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρςη λήφη ϊλχμ ςχμ επιβαλλξμέμχμ ποξληπςικόμ μέςοχμ καςά ςχμ αςσ-
υημάςχμ και οηςά ρσμξμξλξγείςαι ϊςι για ςσυϊμ αςϋυημα ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ εογξςανίξσ ή επί πα-
μςϊπ ςοίςξσ ποξρόπξσ ή ποάγμαςξπ, ακέοαια ςημ εσθϋμη τέοει ασςϊπ, ξ ξπξίξπ αμαλαμβάμει και 
ςημ εσθϋμη κάθε απξζημίχρηπ. 

 

Άοθοξ 11ξ. 

Σήοηρη Νϊμχμ, Αρςσμξμικόμ και άλλχμ διαςάνεχμ. 

Ο Αμάδξυξπ είμαι σπεϋθσμξπ ςηπ ςήοηρηπ ςχμ Μϊμχμ και ςχμ ρυεςικόμ διαςάνεχμ και σπξυοεξϋςαι ϊ-
πχπ αμακξιμόρει αμέρχπ ρςη Διεσθϋμξσρα Τπηοερία ςιπ, καςά ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςξσ έογξσ, απεσ-
θσμϊμεμεπ ή κξιμξπξιξϋμεμεπ ρ’ ασςϊμ ρυεςικέπ διαςάνειπ και εμςξλέπ ςχμ διατϊοχμ αουόμ, ρυεςικά με 
σπξδεικμσϊμεμα μέςοα ελέγυξσ, αρταλείαπ κ.λ.π. 

 

Άοθοξ 12ξ. 

Δσθϋμη Αμαδϊυξσ. 

Σξ έογξ διεσθϋμεςαι καθημεοιμά, ρε ϊλη ςη διάοκειά ςξσ, ασςξποϊρχπα απϊ ςξμ αμάδξυξ ή απϊ Δα-
ρξλϊγξ ή Δαρξπϊμξ αμςιποϊρχπξ ασςξϋ απξδεκςϊ απϊ ςημ Δ/μξσρα Τπηοερία (άοθοξ 139 ςξσ Μ. 
4412/16) και ξ ξπξίξπ είμαι ξ μϊμξπ σπεϋθσμξπ για ςημ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςηπ παοξϋρηπ, ϊρξ 
και για ςημ πξιϊςηςα ςχμ εογαριόμ.  

Άοθοξ 13ξ. 

Τλικά κσοίξσ έογξσ εγκαςαρςάρειπ: 

Ο αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα τσλάρρει ςα παοαδιδϊμεμα σπϊ ςξσ Ισοίξσ ςξσ έογξσ ποξπ υοήρη ή εμρχ-
μάςχρη σλικά, εογαλεία κ.λ.π.  
 
 

Κξμξςημή   03-04-2018 

 
ΤΝΣΑΦΘΗΚΔ  ΔΛΔΓΦΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

Ο σμςάναπ 

 

 

 

 

Νάκαπ Αμαρςάριξπ 

Δαρξλϊγξπ με Β΄ βαθμϊ 

 

  

Η Αμαπληοόςοια Ποξψρςαμέμη  
ςηπ Δ/μρηπ Αμαδαρόρεχμ Α.Μ.Θ.  

 

 

 

ιμξγιάμμη Δλέμη 

Δαρξλϊγξπ με Α΄ βαθμϊ 

 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Λε ςημ αοιθμϊ ποχς. 5894/3-4-2018 απϊταρη ςηπ Δ/μςοιαπ Αμαδαρόρεχμ Αμ. Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

ΓΔΝ. Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
Δ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΑΩΝ 

Δ/ΝΗ ΑΝΑΔΑΩΔΩΝ 
ΑΝ. ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

-------------------- 
 

 ΔΡΓΟ: «ΥΤΣΩΡΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΣΟΤ 2018 
             ΣΑ ΔΑΙΚΑ ΥΤΣΩΡΙΑ ΑΜΒΡΟΙΑ ΚΑΙ   
             ΟΡΓΑΝΗ» 
 
 
 
 
 
 ΦΡΗΗ : ΔΣΟ 2018 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :60.000,00 Δσοό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΔΤΦΟ  
ΔΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΝ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ΚΟΜΟΣΗΝΗ 
03-04-2018 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        Κξμξςημή :  03 Αποιλίξσ 2018 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  
ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ        Αοιθ. Ποχς.: 5894 

ΓΔΝ.Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  
Δ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΑΩΝ  

Δ/ΝΗ ΑΝΑΔΑΩΔΩΝ ΑΝ.ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ  
ΣΜΗΜΑ : ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΩΝ  

Σαυ. Δ/μρη    : Π Σραλδάοη 56-58 ΔΡΓΟ : «ΥΤΣΩΡΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΣΟΤ 2018 
Σαυ.Ιόδικαπ : 691 32              ΣΑ ΔΑΙΚΑ ΥΤΣΩΡΙΑ ΑΜΒΡΟΙΑ ΚΑΙ 
Πληοξτξοίεπ : Μάκαπ Αμαρςάριξπ               ΟΡΓΑΝΗ» 
Σηλέτχμξ     : 25310 71664  
Fax:               : 25310 71664   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 60.000,00 Δσοό. 
e-mail            : da-amt@damt.gov.gr ΦΡΗΗ : Έςξπ 2018 

  

 

ΔΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΝ 
 
ΓΔΝΙΚΑ.- 

 Ζ παοξϋρα Δ..Τ. πεοιλαμβάμει: 

Α.-  Σξσπ ρσμβαςικξϋπ ϊοξσπ, (άοθοα 1-13) 

Β.-  Σξσπ Διδικξϋπ ϊοξσπ και (άοθοα 14-25) 

Γ.- Σιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ καθόπ και ςιπ διαςάνειπ πξσ διέπξσμ ςημ ρϋμβαρη (Μ.4412/16 ϊπχπ ιρυϋ-
ει) βάρει ςχμ ξπξίχμ θα εκςελερθξϋμ ξι τσςχοιακέπ εογαρίεπ , και ςα λξιπά ρσμβαςικά ςεϋυη, δια-
γοάμμαςα, μελέςεπ, ρυέδια και έγγοατεπ ξδηγίεπ ςηπ Τπηοερίαπ.  

Λαςαίχρη ςηπ δημξποαρίαπ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ δεμ δημιξσογεί καμέμα δικαίχμα ρςξσπ διαγχμι-
ζϊμεμξσπ. 

 
Α.- ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Άοθοξ 1ξ. 
Αμςικείμεμξ. 

Αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ είμαι η εκςέλερη απξλξγιρςικά με ρσμεογεία αμειδίκεσςχμ εογαςόμ πξσ ρσ-
γκοξςξϋμςαι μεοίμμη ςξσ αμαδϊυξσ ϊλχμ ςχμ εογαριόμ ϊπχπ, ρπξοέπ, τσςεϋρειπ, βξςαμίρμαςα, πξςί-
ρμαςα, λιπάμρειπ, ρσμςηοήρειπ, επιρκεσέπ και γεμικά κάθε εογαρία ρςξ τσςόοιξ πξσ ξοίζεςαι απϊ ςξμ 
επιβλέπξμςα και εγκοίμεςαι απϊ ςξμ Δ/μςή ςηπ Τπηοερίαπ. 

Δπίρηπ ξι εογαρίεπ θα εκςελερθξϋμ απϊ ςα αμάλξγα ρσμεογεία ρςξμ καςάλληλξ υοϊμξ, για ςημ επιςσυία 
ςχμ τσςχοιακόμ εογαριόμ.  

Ζ μεςατξοά ςχμ εογαςόμ ρςα τσςόοια και η επιρςοξτή ςξσπ θα γίμεςαι με δικά ςξσπ μεςατξοικά μέρα. 

Ώοεπ εογαρίαπ  7,00 π.μ έχπ 3,30 μ.μ ϊλεπ ςιπ ημέοεπ εκςϊπ αββάςξσ και Ισοιακήπ. 

Αουικϊ ρσμβαςικϊ αμςικείμεμξ ςηπ εογξλαβίαπ είμαι ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςημ ρϋμβα-
ρη. 
 
Άοθοξ 2ξ. 
Ποξθερμίεπ –Παοάςαρη - Παοαλαβή. 

Ζ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ γίμεςαι μέρα ρςξμ ποξβλεπϊμεμξ υοϊμξ απϊ ςξ άοθοξ 135 ςξσ Μ.4412/16.  

Ζ έμαονη ςχμ εογαριόμ δεμ μπξοεί μα καθσρςεοήρει πέοαμ ςχμ 15 ημεοόμ απϊ ςηπ σπξγοατήπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ.  
Ζ υοξμική διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ αουίζει απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ και πεοαιόμε-
ςαι ρε ένι (6) μήμεπ. Κϊγχ ςηπ τϋρεχπ ςχμ εογαριόμ και ςξσ ςοϊπξσ εκςέλερηπ ςηπ εογξλαβίαπ (απξ-
λξγιρςικά) η ρϋμβαρη μπξοεί μα παοαςαθεί και για ςξ επϊμεμξ έςξπ. 

Οι ςμημαςικέπ ποξθερμίεπ είμαι αμάλξγεπ με ςιπ αμάγκεπ ςηπ σπηοερίαπ ρε εογαςξςευμικϊ ποξρχπικϊ 
για ςημ εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ εογαριόμ μέρα ρςξ υοϊμξ ςηπ εογξλαβίαπ. 
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Ζ ρϋμβαρη μπξοεί μα καθξοίζει και διατξοεςική ημέοα έμαονηπ ςχμ εογαριόμ ακϊμα και ποιμ απϊ ςημ 
αμχςέοχ ημεοξμημία, ξπχρδήπξςε ϊμχπ μεςά ςημ ημεοξμημία καςακϋοχρηπ ςξσ απξςελέρμαςξπ ςξσ 
διαγχμιρμξϋ. 

Δεμ απξκλείεςαι και μείχρη ςηπ ποξθερμίαπ πεοαίχρηπ ςχμ εογαριόμ ετϊρξμ αμςικειμεμικξί λϊγξι ςξ 
σπαγξοεϋξσμ. 

Ζ παοαλαβή ςξσ έογξσ θα γίμει εμςϊπ ςηπ ποξθερμίαπ πξσ ποξβλέπεςαι απϊ ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ. 
 

Άοθοξ 3ξ. 

Δογαςξςευμικϊ ποξρχπικϊ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ. 

Σξ ποξρχπικϊ πξσ θα ποξρλαμβάμεςαι μεοίμμη ςξσ αμαδϊυξσ θα είμαι ςηπ απϊλσςηπ έγκοιρηπ ςηπ 
Δ/μρηπ Αμαδαρόρεχμ Αμ. Λακεδξμίαπ -Ηοάκηπ. Ζ ςευμική ςξσ καςάοςιρη και η απϊδξρή ςξσ  θα ελέγ-
υξμςαι απϊ ςξμ επιβλέπξμςα Δαρξλϊγξ ή Δαρξπϊμξ ή σπάλληλξ και ςξμ επιρςάςη ςξσ τσςχοίξσ ξι ξπξί-
ξι ρε πεοίπςχρη ακαςαλληλϊςηςαπ θα επιβάλλξσμ ςημ αμςικαςάρςαρή ςξσ.  

Οπχρδήπξςε ξ αμάδξυξπ θα επιλέγει ςξ ποξρχπικϊ απϊ ςιπ πληριέρςεοεπ πεοιξυέπ και απϊ ασςέπ εκείμξ 
πξσ έυει κάπξια πείοα γιαςί εογάρθηκε ρε ςέςξιεπ εογαρίεπ παλαιϊςεοα και είμαι ενακοιβχμέμη η πξιϊ-
ςηςα και πξρϊςηςα ςηπ εογαρίαπ ςξσ. 

Σξ ποξρχπικϊ πξσ θα εογάζεςαι είμαι ποξρχπικϊ ςξσ αμαδϊυξσ, και ρε καμία πεοίπςχρη δεμ απξκςά 
καμεμϊπ είδξσπ εογαριακή ρυέρη με ςξ Δημϊριξ. 

Άοθοξ 4ξ. 

υέδιξ και Υάκελξπ αρτάλειαπ και σγείαπ ( Υ.Α.Τ.) 

Ηα ςηοηθεί ςξ εγκεκοιμέμξ ρυέδιξ και τάκελξπ αρτάλειαπ και σγείαπ λειςξσογίαπ ςχμ δαρικόμ τσςχ-
οίχμ.  
 
Άοθοξ 5ξ.  
Απαιςξϋμεμα μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ ρςξ εογξςάνιξ*. 
1. Ο αμάδξυξπ έυει ςημ σπξυοέχρη για ςημ ςήοηρη ςχμ διαςάνεχμ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ, ςχμ δια-
ςάνεχμ και καμξμιρμόμ για ςημ ποϊληφη αςσυημάςχμ ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ, ή ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ τξοέα 
ςξσ έογξσ, ή ρε ξπξιξμδήπξςε ςοίςξ, όρςε μα εναλείτξμςαι ή μα ελαυιρςξπξιξϋμςαι ξι κίμδσμξι αςσυη-
μάςχμ ή επαγγελμαςικόμ αρθεμειόμ καςά ςημ τάρη καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ : ΠΔ 305/96 (αο.7-9), 
Μ.3669/08 (αο. 37 παο.7), Μ. 3850/10** (αο. 42). 
2. ςα πλαίρια ςηπ εσθϋμηπ ςξσ, ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι : 
α. Μα εκπξμεί κάθε ρυεςική μελέςη (ρςαςική ικοιχμάςχμ, μελέςη ποξρχοιμήπ ρήμαμρηπ έογχμ κλπ.) 
και μα λαμβάμει ϊλα ςα ρυεςικά μέςοα Μ.3669/08 (αοθ. 37 παο.7). 
β. Μα λαμβάμει μέςοα ποξρςαρίαπ ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία ρςξ υέδιξ Αρτάλειαπ και Τγεί-
απ (ΑΤ), ϊπχπ ασςϊ οσθμίζεςαι με ςιπ απξτάρειπ ςξσ (ς.) ΤΠΔΦΩΔΔ : ΔΘΠΑΔ/ξικ.177/2-3-01, ΔΔ-
ΔΠΠ/85/14-5-01 και ΔΘΠΑΔ/ξικ889/27-11-02, ρςξ υοξμξδιάγοαμμα ςχμ εογαριόμ, καθόπ και ςιπ εμδε-
υϊμεμεπ ςοξπξπξιήρειπ ή άλλεπ αμαγκαίεπ αμαποξραομξγέπ ςχμ μελεςόμ καςά ςη τάρη ςηπ μελέςηπ και 
ςηπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ : Μ.3669/08 (αο. 37 παο.8 και αο.182). 
γ. Μα επιβλέπει αμελλιπόπ ςημ ξοθή εταομξγή ςχμ μέςοχμ αρτάλειαπ και σγείαπ ςχμ εογαζξμέμχμ, μα 
ςξσπ εμημεοόμει / εκπαιδεϋει για ςημ αμαγκαιϊςηςα ςηπ ςήοηρηπ ςχμ μέςοχμ ασςόμ καςά ςημ εογαρία, 
μα ζηςά ςη γμόμη ςξσπ και μα διεσκξλϋμει ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρε ζηςήμαςα αρτάλειαπ και σγείαπ : ΠΔ 
1073/81 (αο. 111), ΠΔ 305/96 (αο.10,11), Μ.3850/10 (αο. 42- 49). 
Για ςημ ρχρςή εταομξγή ςηπ παο.γ ρςξσπ αλλξδαπξϋπ εογαζϊμεμξσπ, είμαι ασςξμϊηςξ ϊςι η γμόρη απϊ 
ασςξϋπ ςηπ ελλημικήπ γλόρραπ κοίμεςαι απαοαίςηςη όρςε μα μπξοξϋμ μα καςαμξξϋμ ςημ αμαγκαιϊςηςα 
και ςξμ ςοϊπξ εταομξγήπ ςχμ μέςοχμ αρτάλειαπ και σγείαπ (εκςϊπ ειδικόμ πεοιπςόρεχμ ϊπξσ ςμήμα ή 
ϊλξ ςξ έογξ έυει αμαλάβει μα καςαρκεσάρει νέμη ενειδικεσμέμη εςαιοεία). 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
* H έμμξια ςξσ εογξςανίξσ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2 παο.1 ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ παοάοςημα Θ 
ςξσ άοθοξσ 12 ςξσ ΠΔ 305/96. 
** O Μ.3850/10 Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα μϊμχμ για ςημ σγεία και ςημ αρτάλεια ςχμ 
εογαζξμέμχμ άο. δεϋςεοξ, καςαογεί διαςάνειπ πξσ οσθμίζξμςαι απϊ ασςϊμ ϊπχπ διαςάνειπ 
ςχμ : Μ.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 
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3. ϋμτχμα με ςα ποξαματεοϊμεμα ςηπ παο. 2, ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ςα ακϊλξσθα : 
 
3.1 Δκ ςχμ ποξςέοχμ γμχρςξπξίηρη - υέδιξ Αρτάλειαπ Τγείαπ ( ΑΤ ) - Υάκελξπ 
_________Αρτάλειαπ Τγείαπ (ΥΑΤ) και ρσγκεκοιμέμα : 
α. Μα διαβιβάρει ρςημ αομϊδια επιθεόοηρη εογαρίαπ ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ, ςημ εκ ςχμ 
ποξςέοχμ γμχρςξπξίηρη, ποξκειμέμξσ για εογξςάνιξ με ποξβλεπϊμεμη διάοκεια εογαριόμ πξσ θα σ-
πεοβαίμει ςιπ 30 εογάριμεπ ημέοεπ και ρςξ ξπξίξ θα αρυξλξϋμςαι ςασςϊυοξμα πεοιρρϊςεοξι απϊ 20 εο-
γαζϊμεμξι ή ξ ποξβλεπϊμεμξπ ϊγκξπ εογαρίαπ θα σπεοβαίμει ςα 500 ημεοξμίρθια : ΠΔ 305/96 (αο 3 
παο. 12 και 13). Ζ γμχρςξπξίηρη καςαοςίζεςαι ρϋμτχμα με ςξ παοάοςημα ΘΘΘ ςξσ άοθοξσ 12 ςξσ ΠΔ 
305/96. 
β. Μα ακξλξσθήρει ςιπ σπξδείνειπ / ποξβλέφειπ ςχμ ΑΤ-ΥΑΤ ςα ξπξία απξςελξϋμ ςμήμα ςηπ ςευμικήπ 
μελέςηπ ςξσ έογξσ (ξοιρςικήπ ή εταομξγήπ) ρϋμτχμα με ςξ Π.Δ. 305/96 (αο.3 παο.8) και ςημ ΤΑ ΔΔ-
ΔΠΠ/ξικ/85/2001 ςξσ (ς.) ΤΠΔΦΩΔΔ η ξπξία εμρχμαςόθηκε ρςξ Μ.3669/08 (αο. 37 παο.8 και αο.182). 
γ. Μα αμαπςϋνει, μα ποξραομϊρει και μα ρσμπληοόρει ςα ΑΤ-ΥΑΤ ςηπ μελέςηπ (ςσυϊμ παοαλήφειπ πξσ 
θα διαπιρςόρει ξ ίδιξπ ή πξσ θα ςξσ ζηςηθξϋμ απϊ ςημ Τπηοερία), ρϋμτχμα με ςημ μεθξδξλξγία πξσ θα 
εταομϊρει ρςξ έογξ αμάλξγα με ςημ καςαρκεσαρςική ςξσ δσρκξλία, ςιπ ιδιαιςεοϊςηςέπ ςξσ, κλπ (μέθξ-
δξπ καςαρκεσήπ, ςασςϊυοξμη εκςέλερη τάρεχμ εογαριόμ, πξλιςική αρτάλειαπ, ξογάμχρη, ενξπλιρμϊπ, 
κλπ). 
δ. Μα αμαποξραομϊρει ςα ΑΤ-ΥΑΤ όρςε μα πεοιλητθξϋμ ρε ασςά εογαρίεπ πξσ θα ποξκϋφξσμ λϊγχ 
ςοξπξπξίηρηπ ςηπ εγκεκοιμέμηπ μελέςηπ και για ςιπ ξπξίεπ θα απαιςηθξϋμ ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςημ 
ιρυϋξσρα μξμξθερία, μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ : ΠΔ 305/96 (αο. 3 παο.9) και ΤΑ ΔΘ-
ΠΑΔ/ξικ/889/2002 (παο.2.9) ςξσ (ς.) ΤΠΔΦΩΔΔ η ξπξία εμρχμαςόθηκε ρςξ Μ.3669/08 (αο. 37 παο.8 
και αο.182). 
ε. Μα ςηοήρει ςα ΑΤ-ΥΑΤ ρςξ εογξςάνιξ, καςά ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ : ΠΔ 305/96 (αο. 3 παο.10) και 
ΤΑ ΔΘΠΑΔ/ξικ/889/2002 (παο.2.9Δ) ςξσ (ς.)ΤΠΔΦΩΔΔ και μα ςα έυει ρςη διάθερη ςχμ ελεγκςικόμ αο-
υόμ. 
ρς. σμπληοχμαςικέπ αματξοέπ ρςξ υέδιξ Αρτάλειαπ Τγείαπ (ΑΤ) και ρςξ Υάκελξ Αρτάλειαπ Τγείαπ 
(ΥΑΤ).  
Σξ ΑΤ απξρκξπεί ρςημ ποϊληφη και ρςξμ πεοιξοιρμϊ ςχμ κιμδϋμχμ για ςξσπ εογαζϊμεμξσπ και για ςα 
άλλα εμπλεκϊμεμα μέοη πξσ παοεσοίρκξμςαι ρςξ εογξςάνιξ καςά ςη διάοκεια καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ. 
 
Αμςίρςξιυα ξ ΥΑΤ απξρκξπεί ρςημ ποϊληφη και ρςξμ πεοιξοιρμϊ ςχμ κιμδϋμχμ για ϊρξσπ μελλξμςικά 
αρυξληθξϋμ με ςη ρσμςήοηρη ή ςημ επιρκεσή ςξσ έογξσ. 
1. Σξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΑΤ και ςξσ ΥΑΤ αματέοεςαι ρςξ ΠΔ 305/96 (αο.3 παο.5-7) και ρςιπ ΤΑ : ΔΘ-
ΠΑΔ/ξικ/177/2001 (αο.3) και ΔΘΠΑΔ/ξικ/889/2002 (παο.2.9) ςξσ (ς.) ΤΠΔΦΩΔΔ ξι ξπξίεπ εμρχμαςόθη-
καμ ρςξ Μ.3669/08 (αο. 37 και 182). 
2. Ζ σπξυοέχρη εκπϊμηρηπ ΑΤ ποξβλέπεςαι ρϋμτχμα με ςξ ΠΔ 305/96 (αο. 3 παο.4), ϊςαμ : 
α. Απαιςείςαι σμςξμιρςήπ ρςη τάρη ςηπ μελέςηπ, δηλ. ϊςαμ θα απαρυξληθξϋμ πεοιρρϊςεοα ςξσ εμϊπ 
ρσμεογεία ρςημ καςαρκεσή. 
β. Οι εογαρίεπ πξσ ποϊκειςαι μα εκςελερςξϋμ εμέυξσμ ιδιαίςεοξσπ κιμδϋμξσπ : Π.Δ.305/96 (αοθ.12 πα-
οάοςημα ΘΘ). 
γ. Απαιςείςαι εκ ςχμ ποξςέοχμ γμχρςξπξίηρη ρςημ αομϊδια επιθεόοηρη εογαρίαπ. 
δ. Για ςημ έμαονη ςχμ ξικξδξμικόμ εογαριόμ, επιβάλλεςαι με εσθϋμη ςξσ κσοίξσ ή ςξσ έυξμςξπ μϊμιμξ 
δικαίχμα: θεόοηρη ςξσ ρυεδίξσ και ςξσ τακέλξσ αρτάλειαπ και σγείαπ (ΑΤ,ΥΑΤ) ςξσ έογξσ απϊ ςημ 
αομϊδια Δπιθεόοηρη Δογαρίαπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 7 παο.1 εδάτιξ α΄ ςξσ Μ 4030/2011 (ΥΔΙ 
249/Α/25-11-2011) και ςημ αο. ποχς. 10201/27-3-2012 εγκϋκλιξ ςξσ Διδ. Γοαμμαςέα ςξσ .ΔΠ.Δ. 
3. Ο ΥΑΤ καθιεοόμεςαι χπ απαοαίςηςξ ρςξιυείξ για ςημ ποξρχοιμή και ςημ ξοιρςική παοαλαβή κάθε 
Δημϊριξσ Έογξσ : ΤΑ ΔΔΔΠΠ/ξικ. 433/2000 ςξσ (ς.)ΤΠΔΦΩΔΔ, η ξπξία εμρχμαςόθηκε ρςξ Μ.3669/08 
αο. (73 και 75). 
4. Λεςά ςημ απξπεοάςχρη ςξσ έογξσ, ξ ΥΑΤ τσλάρρεςαι με εσθϋμη ςξσ Ισοίξσ ςξσ Έογξσ και ςξ ρσμξ-
δεϋει καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ζχήπ ςξσ : ΠΔ 305/96 (αο. 3παο.11) και ΤΑ ΔΘΠΑΔ/ξικ/889/2002 
(παο.2.9Δ) ςξσ (ς.) ΤΠΔΦΩΔΔ. 
5. Διεσκοιμίρειπ ρυεςικά μ ε ς ημ ε κπϊμηρη ς ξσ  ΑΤ και ςημ καςάοςιρη ς ξσ Υ ΑΤ πεοιλαμβάμξμςαι 
ρςημ ΔΓΙΤΙΚΘΟ 6 με αο. ποχς. ΔΘΠΑΔ/ξικ/215/31-3-2008 ςξσ (ς.) ΤΠΔΦΩΔΔ. 
 
3.2 Αμάθερη καθηκϊμςχμ ρε ςευμικϊ αρταλείαπ, γιαςοϊ εογαρίαπ – ςήοηρη ρςξιυείχμ αρτάλειαπ 
και σγείαπ 
Ο αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι : 
α. Μα αμαθέρει καθήκξμςα ςευμικξϋ αρταλείαπ αμ ρςξ έογξ απαρυξλήρει λιγϊςεοξσπ απϊ 50 εογαζϊμε-
μξσπ ρϋμτχμα με ςξ Μ. 3850/10 (αο.8 παο.1 και αο.12 παο.4). 
β. Μα αμαθέρει καθήκξμςα ςευμικξϋ αρταλείαπ και ιαςοξϋ εογαρίαπ, αμ απαρυξλήρει ρςξ έογξ 50 και 
άμχ εογαζϊμεμξσπ, ρϋμτχμα με ςξ Μ.3850/10 (αο.8 παο.2 και αο. 4 έχπ 25). 
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γ. Σα παοαπάμχ καθήκξμςα μπξοεί μα αμαςεθξϋμ ρε εογαζϊμεμξσπ ρςημ επιυείοηρη ή ρε άςξμα εκςϊπ 
ςηπ επιυείοηρηπ ή μα ρσματθεί ρϋμβαρη με ςιπ Δνχςεοικέπ Τπηοερίεπ Ποξρςαρίαπ και Ποϊληφηπ ή μα 
ρσμδσαρςξϋμ ασςέπ ξι δσμαςϊςηςεπ. Ζ αμάθερη καθηκϊμςχμ ρε άςξμα εμςϊπ ςηπ επιυείοηρηπ γίμεςαι 
εγγοάτχπ απϊ ςξμ αμάδξυξ και αμςίγοατϊ ςηπ κξιμξπξιείςαι ρςημ ςξπική Δπιθεόοηρη Δογαρίαπ, ρσμξ-
δεϋεςαι δε απαοαίςηςα απϊ αμςίρςξιυη δήλχρη απξδξυήπ : Μ.3850/10 (αο.9). 
δ. ςα πλαίρια ς χμ σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ καθόπ και ςχμ : ςευμικξϋ αρταλείαπ και ιαςοξϋ εογα-
ρίαπ, εμςάρρεςαι και η σπξυοεχςική ςήοηρη ρςξ εογξςάνιξ, ςχμ ακϊλξσθχμ ρςξιυείχμ : 
1. Γοαπςή εκςίμηρη ποξπ ςξμ αμάδξυξ, απϊ ςξσπ ςευμικϊ αρτάλειαπ και ιαςοϊ εογαρίαπ, ςχμ στιρςαμέ-
μχμ καςά ςημ εογαρία κιμδϋμχμ για ςημ αρτάλεια και ςημ σγεία, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ εκείμχμ πξσ 
ατξοξϋμ ξμάδεπ εογαζξμέμχμ πξσ εκςίθεμςαι ρε ιδιαίςεοξσπ κιμδϋμξσπ Μ.3850/10 (αο.43 παο. 1 α και 
παο.3-8). 
2. Βιβλίξ σπξδείνεχμ ςευμικξϋ αρταλείαπ και γιαςοξϋ εογαρίαπ ρςξ ξπξίξ θα αμαγοάτξσμ ςιπ σπξδεί-
νειπ ςξσπ ξ Σευμικϊπ αρταλείαπ και ξ γιαςοϊπ εογαρίαπ Μ.3850/10 (αο.14 παο.1 και αο.17 παο.1). 
Ο αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα λαμβάμει εμσπϊγοατα γμόρη ςχμ σπξδείνεχμ ασςόμ. 
Σξ βιβλίξ σπξδείνεχμ ςευμικξϋ αρταλείαπ και γιαςοξϋ εογαρίαπ ρελιδξμεςοείςαι και θεχοείςαι απϊ ςημ 
αομϊδια επιθεόοηρη εογαρίαπ. 
Αμ ξ αμάδξυξπ διατχμεί με ςιπ γοαπςέπ σπξδείνειπ και ρσμβξσλέπ ςξσ ςευμικξϋ ή ςξσ ιαςοξϋ εογαρίαπ 
(Μ 3850/10 αο.20 παο.4 ), ξτείλει μα αιςιξλξγεί ςιπ απϊφειπ ςξσ και μα ςιπ κξιμξπξιεί και ρςημ Δπιςοξ-
πή Τγείαπ και Αρτάλειαπ (Δ.Τ.Α.Δ) ή ρςξμ εκποϊρχπξ ςχμ εογαζξμέμχμ ςχμ ξπξίχμ η ρϋρςαρη και ξι 
αομξδιϊςηςεπ ποξβλέπξμςαι απϊ ςα άοθοα 4 και 5 ςξσ Μ.3850/10. 
ε πεοίπςχρη διατχμίαπ η διατξοά επιλϋεςαι απϊ ςξμ επιθεχοηςή εογαρίαπ και μϊμξ. 
3. Βιβλίξ αςσυημάςχμ ρςξ ξπξίξ θα πεοιγοάτεςαι η αιςία και η πεοιγοατή ςξσ αςσυήμαςξπ και μα ςξ 
θέςει ρςη διάθερη ςχμ αομϊδιχμ αουόμ Μ.3850/10 (αο.43 παο.2β). 
Σα μέςοα πξσ λαμβάμξμςαι για ςημ απξςοξπή επαμάληφηπ παοϊμξιχμ αςσυημάςχμ, καςαυχοξϋμςαι ρςξ 
βιβλίξ σπξδείνεχμ ςευμικξϋ αρταλείαπ. Ο αμάδξυξπ ξτείλει μα αμαγγέλλει ρςιπ αομϊδιεπ επιθεχοήρειπ 
εογαρίαπ, ρςιπ πληριέρςεοεπ αρςσμξμικέπ αουέπ και ρςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ ςξσ αρταλιρςικξϋ ξογαμι-
ρμξϋ ρςξμ ξπξίξ σπάγεςαι ξ εογαζϊμεμξπ ϊλα ςα εογαςικά αςσυήμαςα εμςϊπ 24 χοόμ και ετϊρξμ ποϊ-
κειςαι πεοί ρξβαοξϋ ςοασμαςιρμξϋ ή θαμάςξσ, μα ςηοεί αμεςάβληςα ϊλα ςα ρςξιυεία πξσ δϋμαςαι μα 
υοηριμεϋρξσμ για ενακοίβχρη ςχμ αιςίχμ ςξσ αςσυήμαςξπ Μ.3850/10 (αο.43 παο.2α). 
4. Ιαςάλξγξ ςχμ εογαςικόμ αςσυημάςχμ πξσ είυαμ χπ ρσμέπεια για ςξμ εογαζϊμεμξ αμικαμϊςηςα εογα-
ρίαπ μεγαλϋςεοη ςχμ ςοιόμ εογάριμχμ ημεοόμ Μ.3850/10 (αο.43 παο.2γ). 
5. Θαςοικϊ τάκελξ κάθε εογαζϊμεμξσ Μ 3850/10 (αο.18 παο.9). 
 
3.3 Ημεοξλϊγιξ Μέςοχμ Αρτάλειαπ (ΗΜΑ) 
Ο αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ρςξ εογξςάνιξ Ζμεοξλϊγιξ Λέςοχμ Αρτάλειαπ (ΖΛΑ), ϊςαμ απαιςείςαι 
εκ ςχμ ποξςέοχμ γμχρςξπξίηρη ρςημ αομϊδια επιθεόοηρη εογαρίαπ, ποιμ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ 
ρςξ εογξςάνιξ ρϋμτχμα με ςξ ΠΔ 305/96 (αο.3 παο.14) ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ Τ.Α 130646/1984 ςξσ (ς.) 
Τπξσογείξσ Δογαρίαπ. 
Σξ ΖΛΑ θεχοείςαι, ρϋμτχμα με ςημ παοαπάμχ Τ.Α, απϊ ςιπ καςά ςϊπξσπ Δ/μρειπ, Σμήμαςα ή Γοατεία 
Δπιθεόοηρηπ Δογαρίαπ και ρσμπληοόμεςαι απϊ ςξσπ επιβλέπξμςεπ μηυ/κξϋπ ςξσ αμαδϊυξσ και ςηπ 
Δ/μξσραπ Τπηοερίαπ, απϊ ςξσπ σπϊυοεξσπ για ςημ διεμέογεια ςχμ ςακςικόμ ελέγυχμ ή δξκιμόμ για ϊ,ςι 
ατξοά ςα απξςελέρμαςα ςχμ ελέγυχμ ή δξκιμόμ, απϊ ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ ελέγυξσ ϊπχπ ξ επιθεχοηςήπ 
εογαρίαπ, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αο.113 ), Μ.1396/83 (αο. 8) και ςημ Δγκϋκλιξ 27 ςξσ (ς.) ΤΠΔΦΩΔΔ με 
αο.ποχς. ΔΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 
 
3.4 σρυεςιρμϊπ υεδίξσ Αρτάλειαπ Τγείαπ (ΑΤ) και Ημεοξλϊγιξσ Μέςοχμ Αρτάλειαπ (ΗΜΑ) 
Για ςημ πιρςή εταομξγή ςξσ  ΑΤ καςά ςημ ενέλινη ςξσ έογξσ, ποέπει ασςϊ μα ρσρυεςίζεςαι με ςξ Ζ Λ Α. 
ςα πλαίρια ςξσ ρσρυεςιρμξϋ ασςξϋ, μα ρημειόμεςαι ρςξ Ζ.Λ.Α. κάθε αμαθεόοηρη και εμπλξσςιρμϊπ 
ςξσ ΑΤ και επίρηπ ρε ειδική ρςήλη ςξσ, μα γίμεςαι παοαπξμπή ςχμ αμαγοατϊμεμχμ σπξδείνεχμ / δια-
πιρςόρεχμ ρςημ αμςίρςξιυη ρελίδα ςξσ ΑΤ. 
Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ διεσκξλϋμεςαι και επιςσγυάμεςαι ξ ρςϊυξπ ςηπ ποϊληφηπ ςξσ αςσυήμαςξπ. 
 
4. Απαιςξϋμεμα μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ καςά ςημ εκςέλερη ϊλχμ ςχμ εογαριόμ ρςξ εογξςάνιξ. 
 
4.1 Ποξεςξιμαρία εογξςανίξσ - Μέςοα Αςξμικήπ Ποξρςαρίαπ (ΜΑΠ) 
Ο αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ρςξ εογξςάνιξ, καςά ςημ εκςέλερη ϊλχμ ςχμ εογαριόμ, ςα παοακάςχ 
μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ : 
α. Σημ εσκοιμή και εμταμή ρήμαμρη και πεοίτοανη ςξσ πεοιβάλλξμςα υόοξσ ςξσ εογξςανίξσ με ιδιαίςε-
οη ποξρξυή ρςη ρήμαμρη και πεοίτοανη ςχμ επικίμδσμχμ θέρεχμ : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αο.12 πα-
οαος. IV μέοξπ Α, παο. 18.1). 
β. Σξμ εμςξπιρμϊ και ςξμ έλεγυξ ποξωπαουξσρόμ ςηπ έμαονηπ λειςξσογίαπ ςξσ εογξςανίξσ ηλεκςοικόμ 
εγκαςαρςάρεχμ και εκςοξπή ςσυϊμ σπαουϊμςχμ εμαεοίχμ ηλεκςοξτϊοχμ αγχγόμ ένχ απϊ ςξ εογξςά-
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νιξ, όρςε μα παοέυεςαι ποξρςαρία ρςξσπ εογαζϊμεμξσπ απϊ ςξμ κίμδσμξ ηλεκςοξπληνίαπ : ΠΔ 1073/81 
(αο.75-79), ΠΔ 305/96 (αο.12 παοαος. IV μέοξπ Β, ςμήμα II, παο.2). 
γ. Ση ρήμαμρη ςχμ εγκαςαρςάρεχμ με ειδικξϋπ κιμδϋμξσπ (αγχγξί αςμόμ θεομόμ, σγοόμ ή αεοίχμ 
κλπ) και ςα απαιςξϋμεμα μέςοα ποξρςαρίαπ ςχμ εογαζξμέμχμ απϊ ς ξσπ κιμδϋμξσπ ςχμ εγκαςαρςάρεχμ 
ασςόμ : Π Δ 1073/81 (αο.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αο.12, παοαος. IV μέοξπ Α, παο.6). 
δ. Ση λήφη μέςοχμ αμςιμεςόπιρηπ εκςάκςχμ καςαρςάρεχμ ϊπχπ : καςάοςιρη ρυεδίξσ διατσγήπ - διά-
ρχρηπ και ενϊδχμ κιμδϋμξσ, πσοαρτάλεια, εκκέμχρη υόοχμ απϊ ςξσπ εογαζϊμεμξσπ, ποϊληφη - αμςι-
μεςόπιρη πσοκαγιόμ & επικίμδσμχμ εκοήνεχμ ή αμαθσμιάρεχμ, ϋπαονη πσοξρβερςήοχμ, κλπ. : 
ΠΔ 1073/81 (αο. 92-96), ΠΔ 305/96 (αο.12, παοαος. IV μέοξπ Α, παο.3, 4, 8-10), Μ.3850/10 (αο.30, 32, 
45). 
ε. Σημ εναρτάλιρη παοξυήπ ποόςχμ βξηθειόμ, υόοχμ σγιειμήπ και σγειξμξμικξϋ ενξπλιρμξϋ (ϋπαονη 
υόοχμ ποόςχμ βξηθειόμ, ταομακείξσ, απξυχοηςηοίχμ, μιπςήοχμ, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αο.109,110), 
Μ.1430/84 (αο.17,18), ΠΔ 305/96 (αο.12 παοάος. IV μέοξπ Α, παο.13, 14). 
ρς. Σημ εναρτάλιρη ςηπ δχοεάμ υξοήγηρηπ Λέρχμ Αςξμικήπ Ποξρςαρίαπ (ΛΑΠ) ρςξσπ εογαζϊμεμξσπ 
ϊπχπ : ποξρςαςεσςικά κοάμη, μπϊςεπ αρταλείαπ, τχρτξοίζξμςα γιλέκα, ξλϊρχμεπ ζόμεπ αρταλείαπ, 
γσαλιά, κλπ, ετϊρξμ ςξσπ εμημεοόρει εκ ςχμ ποξςέοχμ ρυεςικά με ςξσπ κιμδϋμξσπ απϊ ςξσπ ξπξίξσπ 
ςξσπ ποξρςαςεϋει ξ ενξπλιρμϊπ ασςϊπ και ςξσπ δόρει ρατείπ ξδηγίεπ για ςη υοήρη ςξσ : Π.Δ. 
1073/81(αο.102-108), Μ.1430/84 (αο.16-18), ΙΤΑ Β.4373/1205/93 και ξι ςοξπξπ. ασςήπ ΙΤΑ 8881/94 
και Τ.Α. ξικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αο.9,παο.γ). 
 
4.2 Δογξςανιακή ρήμαμρη – ρημαςξδϊςηρη, ρσρςήμαςα αρταλείαπ, τϊοςχρη - εκτϊοςχρη – εμαπϊ-
θερη σλικόμ, θϊοσβξπ, τσρικξί, υημικξί παοάγξμςεπ κλπ 
Ο αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι : 
α. Μα ποξβεί ρςημ καςάλληλη ρήμαμρη και ρημαςξδϊςηρη, με ρκξπϊ ςημ αρταλή διέλεσρη ςχμ πεζόμ 
και ςχμ ξυημάςχμ απϊ ςημ πεοιξυή καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ, ρϋμτχμα με : 
- Σημ Τ.Α αοιθ. ΔΛΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ςξσ ς.ΤΠΤΛΔΔΘ: «Οδηγίεπ ήμαμρηπ Δκςελξϋμεμχμ Έογχμ» (Ο-
ΛΟΔ-ΔΔΟ, ςεϋυξπ 7) 
- Ση ΙΤΑ αοιθ.6952/14-2-2011 ςξσ ς.ΤΠΔΙΑ και ς.ΤΠΤΛΔΔΘ «Τπξυοεόρειπ και μέςοα για ςημ αρταλή διέ-
λεσρη ςχμ πεζόμ καςά ςημ εκςέλερη εογαριόμ ρε κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ πϊλεχμ και ξικιρμόμ πξσ 
ποξξοίζξμςαι για ςημ κσκλξτξοία πεζόμ » 
- Σιπ διαςάνειπ ςξσ Ιόδικα Οδικήπ Ισκλξτξοίαπ : Μ.2696/99 (αο. 9 – 11 και αο.52 ) και ςημ ςοξπ. ασςξϋ 
: Μ.3542/07 (αο. 7-9 και αο.46). 
β. Μα ςηοεί ςιπ απαιςήρειπ αρτάλειαπ πξσ ατξοξϋμ ρε εογαρίεπ εμαπϊθερηπ σλικόμ ρςιπ ξδξϋπ, καςά-
ληφηπ ςμήμαςξπ ξδξϋ και πεζξδοξμίξσ : Μ. 2696/99 (αο. 47 , 48) και η ςοξπ. ασςξϋ: Μ. 3542/07 
(αο.43,44). 
γ. Μα ρσμςηοεί και μα ελέγυει ςακςικά ςη λειςξσογία ςχμ ρσρςημάςχμ αρταλείαπ και μα ςηοεί ςιπ απαι-
ςήρειπ αρτάλειαπ ςχμ ηλεκςοικόμ εγκαςαρςάρεχμ, ςχμ τξοηςόμ ηλεκςοικόμ ρσρκεσόμ, ςχμ κιμηςόμ 
ποξβξλέχμ, ςχμ καλχδίχμ ςοξτξδξρίαπ, ςχμ εγκαςαρςάρεχμ τχςιρμξϋ εογξςανίξσ, κλπ : ΠΔ 1073/81 
(αο.75-84), ΠΔ 305/96 (αο.8.δ και αο.12,παοαος.IVμέοξπ Α, παο.2), Μ.3850/10 (αο. 31,35). 
δ. Μα ποξβεί ρςα απαοαίςηςα μέςοα αρτάλειαπ πξσ ατξοξϋμ ρε εογαρίεπ τϊοςχρηπ, εκτϊοςχρηπ, α-
πξθήκεσρηπ, ρςξίβαρηπ, οίφηπ και μεςατξοάπ σλικόμ και άλλχμ ρςξιυείχμ : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 
(αο.85-91), ΙΤΑ 8243/1113/91(αο.8), ΠΔ 305/96 [αο. 8 (γ, ε, ρς, ζ) και αο.12 παοαος. IV μέοξπ Α 
παο.11 και μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο.4], Μ.2696/99 (αο.32) και η ςοξπ. ασςξϋ : Μ. 3542/07(αο.30). 
ε. Μα ςηοεί μέςοα ποξρςαρίαπ ςχμ εογαζξμέμχμ πξσ ατξοξϋμ : 
α) κοαδαρμξϋπ : ΠΔ 176/05,  
β) θϊοσβξ : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06,  
γ) ποξτσλάνειπ ςηπ ξρτσψκήπ υόοαπ και ςηπ οάυηπ απϊ υειοχμακςική διακίμηρη τξοςίχμ : ΠΔ 397/94, 
δ) ποξρςαρία απϊ τσρικξϋπ, υημικξϋπ και βιξλξγικξϋπ παοάγξμςεπ : Μ.3850/10 (άο. 36-41), ΠΔ 82/10. 
 
4.3 Μηυαμήμαςα έογχμ / Δνξπλιρμξί εογαρίαπ - απξδεικςικά ρςξιυεία ασςόμ. 
Οι ενξπλιρμξί εογαρίαπ υαοακςηοίζξμςαι και καςαςάρρξμςαι χπ μηυαμήμαςα έογχμ ΠΔ 304/00 (αο.2). 
α. Ο αμάδξυξπ ξτείλει μα ελέγυει ςη ρχρςή λειςξσογία και ςξμ υειοιρμϊ ςχμ μηυαμημάςχμ (υχμαςξσο-
γικόμ και διακίμηρηπ σλικόμ), ςχμ αμσφχςικόμ μηυαμημάςχμ, ςχμ ξυημάςχμ, ςχμ εγκαςαρςάρεχμ, 
ςχμ μηυαμόμ και ςξσ λξιπξϋ ενξπλιρμξϋ εογαρίαπ (ζόμεπ αρταλείαπ με μηυαμιρμϊ αμϊδξσ και καθϊ-
δξσ, κσλιϊμεμα ικοιόμαςα, τξοηςέπ κλίμακεπ, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αο.17, 45-74 ), Μ 1430/84 (αο.11-
15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και ξι ςοξπ. ασςξϋ: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 
105/95 (παοαος. IX), ΠΔ 305/96 (αο.12 παοαος.IV μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο.7 - 9), ΙΤΑ 15085/593/03, ΙΤΑ 
αο.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Μ.3850/10 (αο. 34, 35). 
β. Σα μηυαμήμαςα έογχμ ρϋμτχμα με ςξ ΠΔ 305/96 (αο.12 παοαος.IV, μέοξπ Β’, ςμήμα ΘΘ, παο.7.4 και 
8.5) και ςξ ΠΔ 304/00 (αο.2), ποέπει μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ ςα ενήπ ρςξιυεία : 
1. Πιμακίδεπ αοιθμξϋ κσκλξτξοίαπ 
2. Άδεια κσκλξτξοίαπ 
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3. Απξδεικςικά ρςξιυεία αρτάλιρηπ. 
4. Απξδεικςικά πληοχμήπ ςελόμ κσκλξτξοίαπ (υοήρηπ) 
5. Άδειεπ υειοιρςόμ μηυαμημάςχμ ρϋμτχμα με ςξ ΠΔ 305/96 (αο.12, παοαος. IV, μέοξπ Β΄, ςμήμα ΘΘ, 
παο. 8.1.γ και 8.2) και ςξ ΠΔ 89/99 (παοαος. II, παο.2.1). 
ημειόμεςαι ϊςι η άδεια υειοιρςξϋ μηυαμήμαςξπ ρσμξδεϋει ςξμ υειοιρςή. 
6. Βεβαίχρη αρταλξϋπ λειςξσογίαπ ςξσ ενξπλιρμξϋ εογαρίαπ (ξοθή ρσμαομξλϊγηρη - εγκαςάρςαρη, 
καλή λειςξσογία) και αουείξ ρσμςήοηρηπ ασςξϋ ρςξ ξπξίξ θα καςαυχοξϋμςαι ςα απξςελέρμαςα ςχμ ε-
λέγυχμ ρϋμτχμα με ςξ ΠΔ 89/99 (αο. 4α παο.3 και 6). 
7. Πιρςξπξιηςικϊ επαμελέγυξσ αμσφχςικξϋ μηυαμήμαςξπ, ξδηγίεπ υοήρηπ, ρσμςήοηρηπ και αμςίρςξιυξ 
βιβλίξ ρσμςήοηρηπ και ελέγυχμ ασςξϋ ρϋμτχμα με ςημ ΙΤΑ 15085/593/03 ( αο.3 και αο.4. παο.7 ). 
 
5.Νξμξθεςήμαςα πξσ πεοιέυξσμ ποϊρθεςα απαιςξϋμεμα μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ ρςξ εογξςάνιξ, 
ςα ξπξία ςηοξϋμςαι καςά πεοίπςχρη, αμάλξγα με ςξ είδξπ ςχμ εογαριόμ ςξσ εκςελξϋμεμξσ έογξσ. 
Ο αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ρςξ εογξςάνιξ, πέοα απϊ ςα ποξαματεοϊμεμα, ποϊρθεςα απαιςξϋμε-
μα μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ, καςά πεοίπςχρη, αμάλξγα με ςξ είδξπ ςχμ εογαριόμ ςξσ εκςελξϋμεμξσ 
έογξσ. 
Σα εμ λϊγχ απαιςξϋμεμα μέςοα αματέοξμςαι ρςα παοακάςχ μξμξθεςήμαςα : 
5.1 Καςεδατίρειπ : 
Μ 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αο.18 -33, 104), ΙΤΑ 8243/1113/91 (αο.7), ΤΑ 31245/93, Μ. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αο.9 παο.4 παοαος. ΘΘΘ ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 2254/230/Υ.6.9/94 και ξι 
ςοξπ. ασςήπ : ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αο. 12, παοαος.IV 
μέοξπ Β ςμήμα II, παο.11), ΙΤΑ 3329/89 και η ςοξπ. ασςήπ : Τ.Α. Υ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η 
ςοξπ. ασςξϋ ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 
5.2 Δκρκατέπ (θεμελίχμ, ςάτοχμ, τοεάςχμ, κλπ), Αμςιρςηοίνειπ : 
Μ. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αο.2-17, 40-42 ), ΤΑ αο. 3046/304/89 (αο.8- αρτάλεια και αμςξυή 
κςιοίχμ, παο.4), ΙΤΑ 3329/89 και η ςοξπ. ασςήπ : ΤΑ Υ.28/18787/1032/00, Μ. 2168/93, ΠΔ 396/94 
(αο.9 παο.4 παοαος. ΘΘΘ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και ξι ςοξπ. ασςήπ : ΤΑ 
Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η ςοξπ. ασςξϋ : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 
(αο. 12, παοαος. IV μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο. 10 ). 
5.3 Ικοιόμαςα και κλίμακεπ, Οδξί κσκλξτξοίαπ – ζόμεπ κιμδϋμξσ, Δογαρίεπ ρε ϋφξπ, Δογαρίεπ ρε 
ρςέγεπ. 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αο.34-44), Μ.1430/84 (αο. 7-10), ΙΤΑ 16440/Υ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αο.9 
παο.4 παοαος. ΘΘΘ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αο. 12, παοαος.IV μέοξπ Α παο.1, 10 και μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ 
παο.4-6,14 ). 
5.4 Δογαρίεπ ρσγκϊλληρηπ, ξνσγξμξκξπήπ & λξιπέπ θεομέπ εογαρίεπ 
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αο.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αο.15), ΠΔ 396/94 (αο.9 παο.4 παοαος. ΘΘΘ), 
Πσοξρβερςική Διάςανη 7 Απϊτ.7568 Υ.700.1/96, ΙΤΑ αο.ξικ.16289/330/99. 
 
5.5 Καςαρκεσή δξμικόμ έογχμ (κςίοια, γέτσοεπ, ςξίυξι αμςιρςήοινηπ, δεναμεμέπ, κλπ.) 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αο.26- 33, αο.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αο.9 παο.4 παοαος. ΘΘΘ), ΠΔ 
305/96 (αο.12 παοαος. IV μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο. 12). 
5.6 Ποξεςξιμαρία και διάμξινη ρηοάγγχμ και λξιπόμ σπξγείχμ έογχμ. 
(ήοαγγεπ κσκλξτξοίαπ ξυημάςχμ, αοδεσςικέπ ρήοαγγεπ, σπϊγειξι ρςαθμξί παοαγχγήπ εμέογειαπ και 
εογαρίεπ πξσ εκςελξϋμςαι ρςα σπϊγεια ρςεγαρμέμα ςμήμαςα ςχμ ξικξδξμικόμ ή άλληπ τϋρηπ έογχμ και 
ρε ρςάθμη υαμηλϊςεοη ςχμ 6.00 μ. κάςχ απϊ ςημ επιτάμεια ςηπ γηπ.) 
Μ.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΙΤΑ 3329/89 και η ςοξπ. ασςήπ : ΤΑ Υ.28/18787/1032/00, Μ. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αο.9 παο.4 παοαος. ΘΘΘ), ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και ξι ςοξπ. ασςήπ : ΤΑ 
Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η ςοξπ. ασςξϋ : 
ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αο.12 παοαος. IV μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο.10). 
5.7 Καςαδσςικέπ εογαρίεπ ρε Λιμεμικά έογα 
(Τπξθαλάρριεπ εκρκατέπ, διαμϊοτχρη πσθμέμα θαλάρρηπ, καςαρκεσή ποξβλήςαπ κλπ με υοήρη πλχ-
ςόμ μασπηγημάςχμ και καςαδσςικξϋ ρσμεογείξσ.) 
ΠΔ 1073/81 (αο.100), Μ 1430/84 (αο.17), ΠΔ 396/94 (αο.9 παο.4 παοαος.ΘΘΘ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 
305/96 (αο.12, παοαος.IV μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο.8.3 και παο.13). 
 
6. Ακξλξσθεί καςάλξγξπ με ςα μξμξθεςήμαςα και ςιπ καμξμιρςικέπ διαςάνειπ πξσ πεοιλαμβάμξσμ ςα 
απαιςξϋμεμα μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ ρςξ εογξςάνιξ. 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΔΩΝ: 
«ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΥΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

A. ΜΟΛΟΘ    

Μ. 495/76    

Μ. 1396/83 Μ. 1430/84 Μ. 2168/ 93 Μ. 2696/99 

Μ. 3542/07 Μ. 3669/08 Μ. 3850/10 Μ. 4030/12 

Β. ΠΡΟΔΔΡΘΙΑ    

Π. Δ. 413/77 Π. Δ. 95/78 Π. Δ. 216/78 Π. Δ. 778/80 

Π. Δ. 1073/81 Π. Δ. 225/89 Π. Δ. 31/90 Π. Δ. 70/90 

Π. Δ. 85/91 Π. Δ. 499/91 ΥΔΙ 337/Α/76 ΥΔΙ 126/Α/83 

ΥΔΙ 49/Α/84 ΥΔΙ 147/Α/93 ΥΔΙ 57/Α/99 ΥΔΙ 50/Α/07 

ΥΔΙ 116/Α/08 ΥΔΙ 84/Α/10 ΥΔΙ 249/Α/12  

ΔΘΑΣΑΓΛΑΣΑ    

ΥΔΙ 128/Α/77 ΥΔΙ 20/Α/78 ΥΔΙ 47/Α/78 ΥΔΙ 193/Α/80 

ΥΔΙ 260/A/81 ΥΔΙ 106/Α/89 ΥΔΙ 31/Α/90 ΥΔΙ 31/Α/90 

ΥΔΙ 38/Α/91 ΥΔΙ 180/Α/91   

Π. Δ. 395/94 Π. Δ. 396/94 Π. Δ. 397/94 Π. Δ. 105/95 

Π. Δ. 455/95 Π. Δ. 305/96 Π. Δ. 89/99 Π. Δ. 304/00 

Π. Δ. 155/04 Π. Δ. 176/05 Π. Δ. 149/06 Π. Δ. 2/06 

Π. Δ. 212/06 Π. Δ. 82/10 Π. Δ. 57/10  

Γ. ΤΠΟΤΡΓΘΙΔ ΑΠΟΥΑΔΘ   

ΤΑ 130646/84 ΙΤΑ 3329/89 ΙΤΑ 8243/1113/91 ΙΤΑαο.ξικ.Β.4373/1205/93 

ΙΤΑ 16440/Υ.10.4/445/93 ΥΔΙ 220/Α/94 ΥΔΙ 220/Α/94 ΥΔΙ 221/Α/94 

ΥΔΙ 67/Α/95 ΥΔΙ 268/Α/95 ΥΔΙ 212/Α/96 ΥΔΙ 94/Α/99 

ΥΔΙ 241/Α/00 ΥΔΙ 121/Α/04 ΥΔΙ 227/Α/05 ΥΔΙ 159/Α/06 

ΥΔΙ 268/Α/06 ΥΔΙ 212/Α/06 ΥΔΙ 145/Α/10 ΥΔΙ 97/Α/10 

ΑΠΟΥΑΔΘ ΥΔΙ 154/Β/84 ΥΔΙ 132/Β/89 ΥΔΙ 138/Β/91 

ΥΔΙ 187/Β/93 ΥΔΙ 765/Β/93   

ΙΤΑ αο. 8881/94 ΤΑ αο.ξικ. 31245/93 ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 

ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96 Τ.Α αο.ξικ.Β.5261/190/97 

ΙΤΑ αο.ξικ.16289/330/99 ΙΤΑαο.ξικ.15085/593/03 ΙΤΑ αο. Δ13ε/4800/03 ΙΤΑ αο.6952/11 

ΤΑ 3046/304/89 ΤΑ Υ.28/18787/1032/00 ΤΑ αο. ξικ. 433/2000 ΤΑ ΔΔΔΠΠ/ξικ/85/01 

ΤΑ ΔΘΠΑΔ/ξικ/177/01 ΤΑ ΔΘΠΑΔ/ξικ/889/02 ΤΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΤΑ 21017/84/09 

Πσοξρβερςική διάςανη 7, Απϊτ. 7568.Υ.700.1/96 ΥΔΙ 450/Β/94 ΥΔΙ 451/Β/93 

ΥΔΙ 301/Β/94 ΥΔΙ 73/Β/94 ΥΔΙ 978/Β/95 ΥΔΙ 677/Β/95 

ΥΔΙ 1035/Β/96 ΥΔΙ 113/Β/97 ΥΔΙ 987/Β/99 ΥΔΙ 1186/Β/03 

ΥΔΙ 708/Β/03 ΥΔΙ 420/Β/11 ΥΔΙ 59/Δ/89 ΥΔΙ 1035/Β/00 

ΥΔΙ 1176/Β/00 ΥΔΙ 686/Β/01 ΥΔΙ 266/Β/01 ΥΔΙ 16/Β/03 

ΥΔΙ 905/Β/11 ΥΔΙ 1287/Β/09 ΥΔΙ 155/Β/96  

Δ. ΔΓΙΤΙΚΘΟΘ    

ΔΓΙΤΙΚΘΟ 27/03 ΔΓΙΤΙΚΘΟ 6/08 ΔΓΙΤΙΚΘΟ .ΔΠ.Δ  

ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΔΔΠ ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΘΠΑΔ/ ΑΡ.ΠΡ. 10201/12  

Π/208/12-9-03 ξικ/215/31-3-08 ΑΔΑ:Β4Κ1Κ-ΙΥΕ  

    

Άοθοξ 6ξ. 

Γεμικέπ σπξυοεόρειπ αμαδϊυξσ. 

Ο αμάδξυξπ αμαλαμβάμει ςϊρξ απέμαμςι ςηπ σπηοερίαπ ϊρξ και ςξσ ποξρχπικξϋ, ϊλεπ ςιπ σπξυοεόρειπ 
πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ ρσγκεκοιμέμη ρϋμβαρη με βάρη ςημ διακήοσνη και ςα σπϊλξιπα ρσμβαςικά 
ςεϋυη και ϊρεπ άλλεπ καθξοίζξμςαι απϊ ςη μξμξθερία για ςα δημϊρια έογα και ειδικά ρςξ άοθοξ 138 ςξσ 
Μ. 4412/16 ρυεςικά με ςημ πληοχμή και αρτάλιρη ςξσ ποξρχπικξϋ, ςημ ςήοηρη ςχμ διαςάνεχμ ςηπ εο-
γαςικήπ μξμξθερίαπ, ςχμ διαςάνεχμ και καμξμιρμόμ για ςημ ποϊληφη ςχμ αδικημάςχμ, ςημ λήφη ςχμ 
μέςοχμ αρταλείαπ κ.λ.π.. 

Άοθοξ 7ξ. 

Πληοχμέπ.  

Ο αμάδξυξπ με δική ςξσ εσθϋμη ρσμςάρρει και σπξγοάτει ςα ρςξιυεία πξσ καθξοίζξσμ ςα άοθοα 151 και 
152 ςξσ Μ. 4412/16 και ςα σπξβάλλει ρςημ σπηοερία ρε ϊρα αμςίςσπα είμαι απαοαίςηςξ ρε υοξμικά δια-
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ρςήμαςα ςοιάμςα ημεοόμ (30) και μάλιρςα ρςημ αουή ςξσ επϊμεμξσ μήμα, ποξκειμέμξσ μα γίμεςαι απϊ 
ςημ σπηοερία η εκκαθάοιρη ςηπ δαπάμηπ. 

ςιπ μιρθξδξςικέπ καςαρςάρειπ ςχμ απξλξγιρςικόμ εογαριόμ πεοιλαμβάμξμςαι βάρει ςχμ ποαγμαςικόμ 
ημεοξμιρθίχμ και ςχμ επιβαοϋμρεχμ πξσ ιρυϋξσμ αμαλσςικά ςα ενήπ; 

α.- Ζ εογαςική δαπάμη βάρει ςχμ ημεοξμιρθίχμ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ και ςχμ ςσυϊμ σπξυοεχςικά 
καςαβαλλϊμεμχμ για εξοςέπ, αρθέμεια, κ.λ.π.. 

β.- Ζ δαπάμη αρτάλιρηπ ρςξμ ΔΥΙΑ μαζί με ςιπ ςοιεςίεπ απξδεικμσϊμεμεπ απϊ ςιπ ρυεςικέπ βεβαιόρειπ, 
καθόπ και ςξ επίδξμα γάμξσ. 

γ.- Ζ δαπάμη πξσ αμςιρςξιυεί ρςιπ επιβαοϋμρειπ ςχμ εογαζξμέμχμ και ςξσ εογξδϊςξσ (αμαδϊυξσ) ϊπχπ 
ειρτξοά ρςξ ΔΥΙΑ, υαοςϊρημξ, τϊοξπ μιρθχςόμ σπηοεριόμ, επικξσοικόμ ςαμείχμ, δχοξρήμχμ  
κ.λ.π., παοακοαςείςαι απϊ ςξμ αμάδξυξ και καςαβάλλεςαι αομξδίχπ. 

δ.- Ζ δαπάμη 0,06% (απϊ ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςηπ ρϋμβαρηπ υχοίπ ςξ Υ.Π.Α.) για ςημ κάλσφη ςχμ λει-
ςξσογικόμ αμαγκόμ ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ, ρϋμτχμα με ςημ παο. 4 
ςξσ άοθοξσ 3 ςξσ Μ.4013/11 ϊπχπ ασςϊ αμςικαςαρςάθηκε με ςξ άοθοξ 375 παο. 7 ςξσ μ. 4412/2016. 

ε.-  Ζ δαπάμη 0,06% (απϊ ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςηπ ρϋμβαρηπ υχοίπ ςξ Υ.Π.Α.) για ςημ κάλσφη ςχμ λει-
ςξσογικόμ αμαγκόμ ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ Ποξδικαρςικόμ Ποξρτσγόμ, ρϋμτχμα με ςημ παο. 3 ςξσ 
άοθοξσ 350 ςξσ Μ.4412/2016. 

ρς.- Ζ δαπάμη 6ξ/ξξ σπέο Σευμικξϋ Δπιμεληςηοίξσ Δλλάδαπ, ρϋμτχμα με ςημ αοιθμ. 
ΔΜγ/ξικ.42217/ΥΜ466/12-6-2017 (ΥΔΙ 2235/Β’ /29-6-2017) απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ Τπξδξμόμ & 
Λεςατξοόμ.  

Όλεπ ξι αμχςέοχ δαπάμεπ (κοαςήρειπ) ποξρςίθεμςαι ρςημ δαπάμη και καςαβάλλξμςαι ρςξμ αμάδξυξ. 

Για ςημ εκκαθάοιρη ςηπ δαπάμηπ ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρκξμίρει ρςημ σπηοερία ςα καςχςέοχ 

παοαρςαςικά ρςξιυεία : 

α.- Ιαςάρςαρη μιρθξδξρίαπ ςχμ εογαςόμ εμσπϊγοατεπ απϊ ςξσπ δικαιξϋυξσπ και σπξγεγοαμμέμεπ απϊ 

ςξμ αμάδξυξ, ςξμ επιβλέπξμςα Δαρξλϊγξ και ςξμ ποξψρςάμεμξ ςηπ Τπηοερίαπ. 

β.- Βεβαίχρη αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ ςξσ ΔΥΙΑ. 

γ.- Βεβαίχρη  τξοξλξγικήπ εμημεοϊςηςαπ. 

δ.- Αμςίγοατξ αίςηρηπ - βεβαίχρηπ αγξοάπ εμρήμχμ και αμαλσςική ΑΠΔ εογαζξμέμχμ. 

ε.- Βεβαίχρη ςηπ αομξδίαπ ΔΟΤ για ςημ εκπλήοχρη  ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ για ςξμ ΥΠΑ 

ρϋμτχμα με ςημ 1102259/8357/0014 ΠΟΚ. : 1258 απϊ 29.7.1993 απϊταρη Τπξσογείξσ Οικξμξμικόμ. 

ζ.- ςξιυεία ςοαπεζικξϋ λξγαοιαρμξϋ εογξλήπςη για ςημ πληοχμή. 

Άοθοξ 8ξ. 

Ιρυϋπ διαςάνεχμ. 

Για κάθε ζήςημα πξσ δεμ ποξβλέπεςαι ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ πξσ ατξοξϋμ ςημ εκςέλερη ςχμ δημϊριχμ 
έογχμ. 

Άοθοξ 9ξ. 

Μαςαίχρη διαγχμιρμξϋ. 

Λαςαίχρη ςξσ διαγχμιρμξϋ δεμ δημιξσογεί καμέμα δικαίχμα ρςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ. 
Κξμξςημή 03-04-2018 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΔ ΔΛΔΓΦΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

Ο σμςάναπ 

 

 

Νάκαπ Αμαρςάριξπ                                                
Δαρξλϊγξπ με Β΄ βαθμϊ 

Η Αμαπληοόςοια Ποξψρςαμέμη  
ςηπ Δ/μρηπ Αμαδαρόρεχμ Α.Μ.Θ.  

 
 
 
 

ιμξγιάμμη Δλέμη                                                           
Δαρξλϊγξπ με Α΄βαθμϊ  

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

 με ςημ 5894/3-4-2018 απϊταρη Δ/μρηπ Αμαδαρόρεχμ Αμ. Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ  
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