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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ  Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων  (Ε..Τ.) είναι θ διατφπωςθ  των 

γενικϊν και ειδικϊν όρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ πρόκειται να πραγματοποιθκεί το ζργο τθσ 

επικεφαλίδασ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ υπόλοιπουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ και των 

λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ, όπωσ αναλφονται και με τθ ςειρά ιςχφοσ που ορίηονται ςτο 

αντίςτοιχο άρκρο τθσ Διακιρυξθσ.   

Ο όροσ “πραγματοποίθςθ του ζργου” περιλαμβάνει τθν εκτζλεςθ  όλων των απαιτοφμενων 

εργαςιϊν  για τθν ολοκλιρωςθ και τθ πλιρθ λειτουργία του ζργου, τθν ζκδοςθ των 

απαιτοφμενων εγκρίςεων από οποιοδιποτε Δθμόςιο Οργανιςμό ι Ν.Π.Δ.Δ. ι Ο.Τ.Α. ςφμφωνα 

με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία για το ςυγκεκριμζνο ζργο.  

 

Άρκρο 1ο: Αντικείμενο τθσ εργολαβίασ 

1.1 Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ είναι θ εκτζλεςθ του ζργου : "Βελτίωςθ των 

υποδομϊν του ςυνοριακοφ ςτακμοφ τθσ Δοϊράνθσ". 

1.2 Σα είδθ και οι ποςότθτεσ όλων των εργαςιϊν του ζργου περιζχονται ςτον 

προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ που ανζρχεται ςτο ποςό των 636.345,87 € με  τθν 

ανακεϊρθςθ, το εργολαβικό όφελοσ και τον Φ.Π.Α. 

1.3 Ο Ανάδοχοσ του ζργου  είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ  τθσ κάκε 

απαραίτθτθσ κατά το νόμο άδειασ για τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, (άδεια εργαςιϊν 

μικρισ κλίμακασ, εργαςίεσ με 48ωρθ ενθμζρωςθ, διαδικαςία υπαγωγισ του Ν. 4178/2013 

περί αντιμετϊπιςθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ, κλπ), κακιςτάμενοσ ουςιαςτικά και αποκλειςτικά 

υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των διατάξεων που ιςχφουν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

 

Άρκρο 2ο: Αρχικι ςυμβατικι χρθματικι αξία τθσ εργολαβίασ 

2.1     Η αρχικι ςυμβατικι χρθματικι αξία τθσ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςό του 

Προχπολογιςμοφ προςφοράσ του αναδόχου (Σ.Π.) μειωμζνο κατά το ποςοςτό τθσ μζςθσ 

ζκπτωςθσ. 

Άρκρο 3ο: υμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ 

3.1       Συμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ είναι οι τιμζσ μονάδασ του Τιμολογίου τθσ μελζτθσ, 

μειωμζνεσ κατά το αντίςτοιχο ποςοςτό ζκπτωςθσ, που προςζφερε ο ανάδοχοσ ςτθν 

προςφορά ποςοςτϊν ζκπτωςθσ, και αυξθμζνεσ κατά το εργολαβικό ποςοςτό για γενικά 

ζξοδα και για όφελοσ του αναδόχου. 
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Άρκρο 4ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Για το ζργο αυτό ιςχφουν οι παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ, κανονιςμοί και ειδικζσ 

διατάξεισ: 

4.1          Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ανάπτυξθσ , 

Ανταγωνιςτικότθτασ , Υποδομϊν , Μεταφορϊν & Δικτφων με κζμα " Ζγκριςθ 

τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ), με 

υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια ζργα." και θ ςυνοδευτικι εγκφκλιοσ 

26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-2012. 

4.2 Η με αρ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ οικ./369/15-10-2012 Εγκφκλιοσ 27 του Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 

4.3 Η Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Τ.Σ.Υ.) για ζργα Οδοποιίασ ,που εγκρίκθκε με τθν 

Δ17α/01/93/ΦΝ437/1.10.2004 (ΦΕΚ 1556Β'/18.10.2004) απόφαςθ ΥΠΠΕΧΟΔΕ και θ 

οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. και ςυμβατικό τεφχοσ τθσ 

εργολαβίασ. 

4.4 Ο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 «Τςιμζντο-Μζροσ 1: Σφνκεςθ, προδιαγραφζσ και κριτιρια 

ςυμμόρφωςθσ για τα κοινά τςιμζντα»(Κ.Υ.Α. 16462/29 τθσ 11.7.2001 -ΦΕΚ 

917Β'/17.7.2001). 

4.5 Οι όροι για τθν εκτζλεςθ εδαφοτεχνικϊν ερευνϊν, ζκδοςθσ 1966 τθσ τ. Δ/νςθσ Δ2 του 

ΥΠ.Δ.Ε. όπωσ τροποποιικθκαν και ςυμπλθρϊκθκαν μεταγενζςτερα. 

4.6 Για οποιοδιποτε υλικό, καταςκευι, ποιοτικό ζλεγχο (διαδικαςίεσ / μεκόδουσ / δοκιμζσ 

κλπ) που δεν καλφπτονται από τουσ προαναφερκζντεσ κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ 

και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, κακϊσ και τα άρκρα τθσ Τ.Σ.Υ., κα 

εφαρμόηονται: Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα»(ΕΤ) που ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι Τυποποίθςθσ (CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Ηλεκτρονικισ 

Τυποποίθςθσ (CENELEC) ωσ «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ 

(HD)",ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν. Συμπλθρωματικά 

προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται: 

α. Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ ,ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία 

αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ -μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ 

τθσ ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ -μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ 

Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ»(ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ 

τθσ καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των 

βαςικϊν απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ ,με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του 

προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. Τζτοιεσ ΕΤΕ 

χορθγοφνται από τον οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το 

εκάςτοτε κράτοσ -μζλοσ. γ. Οι Πρότυπεσ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΠΤΠ) του Ελλθνικοφ 

Υπουργείου Περιβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΠΕ.ΧΟ.Δ.Ε) ι του 

προγενζςτερου Υπουργείου Δθμοςίων Εργων (Υ.Δ.Ε) κακ' ό μζροσ αυτζσ δεν 

αντιβαίνουν ςτθν Κοινοτικι Νομοκεςία και τισ προβλζψεισ τθσ ΤΣΥ( Οι προςωρινζσ 

πρότυπεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ζργων οδοποιίασ που δεν καταργικθκαν 
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(κωδικοποίθςθ 1964) τθσ τ.Δ/νςθσ Γ3β του ΥΠ.Δ.Ε., Οι πρότυπεσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ (ΠΤΠ) ζργων οδοποιίασ, ζκδοςθσ 1966 και μετά, τθσ τ.Δ/νςθσ Γ3β του 

ΥΠ.Δ.Ε.,Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για προμικεια ςυρματοπλεγμάτων και ςυρμάτων 

ραφισ, ζκδοςθσ 1973, τθσ τ.Δ/νςθσ Δ4δ του ΥΠ.Δ.Ε., κακϊσ και θ ζντυπθ Συγγραφι 

Υποχρεϊςεων και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ζκδοςθσ 1959, τθσ Τ.Δ/νςθσ Μελετϊν 

(Δ2) τθσ Υπθρεςίασ Υδραυλικϊν Εργων του ΥΠ.Δ.Ε., για τισ φάτνεσ από ςυρματόπλεγμα 

κ.ο.κ.). 

δ. Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ 

(Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Προδιαγραφζσ 

ISO (International Standards Organization) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των 

ΗΠΑ. 

4.7 Τα ςυμβατικά ςτοιχεία (τεφχθ, ςχζδια κ.λ.π.) του άρκρου 5 τθσ παροφςασ. 

4.8 Το ΠΔ 778/80 (ΦΕΚ 193Α) περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν 

εργαςιϊν. 

4.9 Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142Α) περί αςφάλειασ των ςε οικοδομικζσ εργαςίεσ 

αςχολουμζνων μιςκωτϊν. 

4.10 Το Π.Δ. 1073/81(ΦΕΚ 260Α) περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε 

εργοτάξια οικοδομϊν κ.λ.π. 

4.11 Τον Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α) Κυρϊςεισ τθσ διεκνοφσ ςφμβαςθσ εργαςίασ που αφορά ςτισ 

διατάξεισ αςφάλειασ ςτθν οικοδομι , βιομθχανία κλπ. 

4.12 Τον Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α) για τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων. 

4.13 Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 21Α) ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει 

να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 

92/57/Ε.Ο.Κ. 

4.14 Η 433/19.09.2000 (ΦΕΚ 1176Β/22.09.2000) Απόφαςθ ΥΠΕΧΟΔΕ κακιζρωςθ του 

φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ (ΦΑΥ) ωσ απαραίτθτου ςτοιχείου για τθν 

προςωρινι και οριςτικι παραλαβι κάκε Δθμοςίου Ζργου. 

4.15 Ο Κανονιςμόσ τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ που εγκρίκθκε με τθν αρ. πρωτ.. 

Δ14/19164/28.3.97 απόφαςθ του Υ.ΠΕ.ΧΟ.Δ.Ε. όπωσ ιςχφει μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ με 

αρ. Δ14/50504/12.4.2002 κοινισ απόφαςθσ των υπουργϊν Υ.ΠΕ.ΧΟ.Δ.Ε. και 

Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ 537/Β/1.5.2002). 

4.16 Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ για τθ Μελζτθ και Καταςκευι Ζργων από Οπλιςμζνο 

Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 2000), που εγκρίκθκε με τθν Δ17α/116/4/Φ.Ν.429/18.10.2000 (ΦΕΚ 

1329Β'/6.11/2000) απόφαςθ ΥΠΠΕΧΟΔΕ, όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

4.17 Ο Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ-Ζκδοςθ 2000 (ΕΑΚ 2000), που εγκρίκθκε με τθν 

Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999 (ΦΕΚ 2184Β'/20.12.1999) απόφαςθ ΥΠΠΕΧΟΔΕ, όπωσ 

ιςχφει ςιμερα. 

4.18 Ο Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Χάλυβοσ (ΚΤΧ) Οπλιςμοφ Σκυροδζματοσ, που εγκρίκθκε με 

τθν Δ14/36010/29.2.2000 (ΦΕΚ 381Β'/24.3.2000) Απόφαςθ ΥΠΠΕΧΟΔΕ, όπωσ ιςχφει 

ςιμερα. 
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4.19 Το Β.Δ. τθσ 18.2.54 "Περί κανονιςμϊν δια τθν μελζτθ και Εκτζλεςθ Οικοδομικϊν Ζργων 

εξ Οπλιςμζνου Σκυροδζματοσ" 

4.20 Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ για τθν μελζτθ και καταςκευι ζργων από ςκυρόδεμα 2000 ( 

ΦΕΚ 1329/Β/6-11-2000). 

4.21 Ο Γενικόσ Οικοδομικόσ, ο Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ και τα διατάγματα δόμθςθσ εκτόσ 

και εντόσ ςχεδίου. 

4.22 Οι κανονιςμοί εγκαταςτάςεων και κερμομονϊςεωσ κτιρίων. 

4.23 Οι διατάξεισ τθσ Δ.Ε.Η. 

4.24 Οι τοπικζσ δεςμεφςεισ (Αρχαιολογικι, Δαςικι Υπθρεςία, γειτνίαςθ με αγωγοφσ και 

κολϊνεσ τθσ Δ.Ε.Η. κ.λ.π.) 

4.25 Η εγκφκλιοσ Ε23/31.08.2001 περί κανονιςμοφ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ Δθμοςίων Ζργων 

κλπ. 

4.26 Ο Ευρωκϊδικασ 3 για τθ μελζτθ και καταςκευι δομικϊν ζργων από χάλυβα, ςφμφωνα 

με τθν αρ. Δ11β/031/9-5-1996( ΦΕΚ 383 Β'/24-5-1996) απόφαςθ ΥΠΠΕΧΟΔΕ. 

4.27 Ο Κανονιςμόσ Φορτίςεων Δομικϊν Ζργων που ακολουκεί το Β.Δ. τθσ 10/31-12-45 (ΦΕΚ 

117Α'/46). 

4.28 Η ΔΙΠΑΔ /οικ /889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16 Β'/14-1-2003). 

4.29 Ο Νόμοσ 1650/1986 "Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ"(ΦΕΚ 160Α'/16-10-86), όπωσ 

ιςχφει ςιμερα μετά τθν τροποποίθςι του με τον Ν.3010/2002(ΦΕΚ 91Α'/25-4-2002),οι 

ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδόκθκαν ςε εφαρμογι του , κακϊσ και οι 

ςχετικζσ με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ εγκφκλιοι κλπ. του ΥΠΕΧΟΔΕ (Εγκ. 

Α213/5-12-75 κλπ.). 

4.30 Οποιοιδιποτε άλλοι Κανονιςμοί, Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ και Ειδικζσ Διατάξεισ, κακϊσ 

και Εγκφκλιοι, Οδθγίεσ, Διαταγζσ και Αποφάςεισ του ΥΠΕΧΟΔΕ που δεν αναφζρονται 

ρθτϊσ προθγουμζνωσ, αλλά άπτονται του αντικειμζνου του υπόψθ ζργου. 

Άρκρο 5ο: ειρά ιςχφοσ τευχϊν και ςτοιχείων τθσ Μελζτθσ 

5.1      Τα τεφχθ και τα λοιπά ςτοιχεία μελζτθσ και δθμοπράτθςθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, είναι 

δε κατά ςειρά ιςχφοσ τουσ (ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των όρων που περιζχουν) 

τα παρακάτω: 

5.1.1 Το Συμφωνθτικό 

5.1.2 Η Διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ 

5.1.3 Το Ζντυπο Προςφοράσ (ςτο οποίο περιλαμβάνεται ο ςυνοπτικόσ προχπολογιςμόσ 

μελζτθσ και ςτο οποίο ςυμπλθρϊνεται ο προχπολογιςμόσ προςφοράσ). 

5.1.4 Το Τιμολόγιο Μελζτθσ. 

5.1.5 Η Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 

5.1.6 Οι Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τα Παραρτιματά τουσ, Τ.Σ.Υ. 

5.1.7 Η Τεχνικι Περιγραφι. 

5.1.8 Ο Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ. 

5.1.9 Οι εγκεκριμζνεσ Τεχνικζσ Μελζτεσ Εφαρμογισ του ζργου. 
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5.1.10 Το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου και το Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου (Π.Π.Ε.), 

όπωσ τελικά κα εγκρικεί από τθν Υπθρεςία (άρκρο 46 Ν.3669/08). 

5.1.11 Επίςθσ ςυμβατικι ιςχφ ζχουν, επόμενεσ των αναφερόμενων ςτθν προθγοφμενθ 

παράγραφο, επειδι είναι δθμοςιευμζνα κείμενα : 

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

(2) Οι Ευρωκϊδικεσ. 

(3) Οι εγκεκριμζνεσ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ (E.T.E.^) ςφμφωνα με τθν υπ' 

αρίκμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. 

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

5.2        Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των ςυμβατικϊν ςτοιχείων των παραγράφων 5.1.4, 5.1.7 και 

5.1.9, θ τελικι επιλογι κα ανικει ςτον Εργοδότθ και ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ςυμμορφωκεί αναντίρρθτα ς' αυτιν, χωρίσ να δικαιοφται να προβάλει οποιαδιποτε 

απαίτθςθ για αποηθμίωςθ από αυτιν τθν αιτία. 

Άρκρο 6ο: Μελζτθ των ςυνκθκϊν και όρων καταςκευισ του ζργου 

6.1          Η υποβολι προςφοράσ ςτθ δθμοπραςία αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι ο ανάδοχοσ : 

6.1.1 Ζχει επιςκεφκεί και ελζγξει τθν τοποκεςία, τθ διαμόρφωςθ και τθ φφςθ του εδάφουσ 

του γθπζδου του ζργου και ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν, ειδικϊν και τοπικϊν 

ςυνκθκϊν καταςκευισ του. 

6.1.2 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. 

6.1.3   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 λεπτομζρεια ι να ηθτιςει κάκε 

πλθροφορία, που ζχει ςχζςθ με τθ μελζτθ των ςυνκθκϊν καταςκευισ του ζργου γενικά. 

Άρκρο 7ο: Προκεςμίεσ 

7.1 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει και να αποπερατϊςει το ζργο μζςα 

ςε ςυνολικι προκεςμία τεςςάρων (4) μθνϊν και επτά (7) θμερϊν από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
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7.2 Η ζναρξθ των εργαςιϊν από μζρουσ του Αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει πζραν 

των 30 θμερϊν από τθν ζναρξθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ. 

7.3 Η προτεραιότθτα εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κατά ολοκλθρωμζνα τμιματα κα κακοριςκεί 

με τθν ζγκριςθ του χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του ζργου. 

7.4 Μζςα ςτο πλαίςιο τθσ παραπάνω ςυνολικισ προκεςμίασ ορίηονται οι παρακάτω 

ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ (ςτάδια), μζςα ςτισ οποίεσ κα πρζπει να 

αποπερατωκοφν τουλάχιςτον οι παρακάτω αναφερόμενεσ αντιςτοίχωσ εργαςίεσ. 

α. Πρϊτθ ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία: Ζνασ (1) μινασ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Χωματουργικζσ εργαςίεσ, Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα. 

 β. Δεφτερθ ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία: Δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ.      

            Οπτοπλινκοδομζσ. 

γ. Τρίτθ ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία: Τρείσ (3) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Σωλθνϊςεισ Η/Μ εγκαταςτάςεων, Επιχρίςματα-επιςτεγάςεισ.  

δ. Τζταρτθ ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία: Τζςςερισ (4) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Επιςκευζσ, επιςτρϊςεισ, επενδφςεισ, οδοποιία. 

Άρκρο 8ο: Τπζρβαςθ προκεςμιϊν - Ποινικζσ ριτρεσ 

8.1        Στθν περίπτωςθ που γίνει υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ προκεςμίασ ι των τυχόν 

τμθματικϊν προκεςμιϊν καταςκευισ του ζργου επιβάλλονται ςτον Ανάδοχο ποινικζσ 

ριτρεσ και λοιπζσ κυρϊςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 49 του Ν.3669/2008, παρ. 2, ιτοι για 

κάκε μζρα υπαιτίασ από μζρουσ τθσ υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ ορίηεται 

ποινικι ριτρα δζκα πζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμερθςίασ αξίασ του ζργου και 

επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ προβλεπόμενθσ 

από τθ ςφμβαςθ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ. Για τισ επόμενεσ θμζρεσ μζχρι ακόμα 

δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ θ ποινικι ριτρα για κάκε 

θμζρα ορίηεται ςε είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ μζςθσ θμερθςίασ αξίασ του ζργου. 

Ωσ μζςθ θμεριςια αξία νοείται το πθλίκο του ςυνολικοφ χρθματικοφ ποςοφ τθσ 

ςφμβαςθσ, μαηί με το ποςό των τυχόν ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων και χωρίσ τθν 

ανακεϊρθςθ και το Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α), προσ τθ ςυνολικι προκεςμία 

του ζργου. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ δεν 

επιτρζπεται να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) του ςυνολικοφ ποςοφ 

τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α. 

8.2    Στθν περίπτωςθ υπζρβαςθσ των ενδεικτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν επιβάλλεται ςτον 

Ανάδοχο ποινικι ριτρα ανά θμζρα υπαιτίασ υπζρβαςθσ ίςθ με το 1/10000 του 
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ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ για αρικμό θμερϊν ίςο με το τριάντα τοισ εκατό (30%) 

τθσ κάκε μιασ προβλεπόμενθσ ςτθ ςφμβαςθ ενδεικτικισ τμθματικισ προκεςμίασ. 

Στθν περίπτωςθ υπζρβαςθσ των αποκλειςτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν επιβάλλεται 

ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα ίςθσ με το 1/10000 του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ για 

αρικμό θμερϊν ίςο με το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ κάκε μιασ αποκλειςτικισ 

τμθματικισ προκεςμίασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ το ςυνολικό ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν 

προκεςμιϊν δεν μπορεί να ξεπεράςει ςε ποςοςτό το τρία τοισ εκατό (3%) του ςυνολικοφ 

ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α 

Άρκρο 9ο: Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου - Μθχανικόσ εξοπλιςμόσ 

9.1 Ο ανάδοχοσ με βάςθ τθν ολικι προκεςμία, ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθ Διευκφνουςα 

Υπθρεςία, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 

το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλφει ανά μονάδα 

χρόνου και πάντωσ ανά θμερολογιακι εβδομάδα τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να 

εκτελεςκοφν. Το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των 

ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα 

και ςχετικι ζκκεςθ. Η Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει τθ ςφνταξθ χρονοδιαγράμματοσ με τθ 

μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ. 

9.2 Το χρονοδιάγραμμα κα ςυνοδεφεται από ζκκεςθ, όπου κα περιγράφονται αναλυτικά οι 

δραςτθριότθτεσ, τα μθχανιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν και οι αποδόςεισ τουσ, οι 

υπεφκυνοι και ο αρικμόσ των εργατϊν κ.λπ., για τισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ, ζτςι που να 

εδραιϊςουν ςυγκεκριμζνα τθν αξιοπιςτία των προτάςεων. Σαν τζτοιεσ κφριεσ 

δραςτθριότθτεσ αναφζρονται: 

α. Οι προεργαςίεσ (τυχόν αντιςτθρίξεισ κλπ)  

β. Η καταςκευι του φζροντα οργανιςμοφ. 

 γ. Οι υπόλοιπεσ οικοδομικζσ εργαςίεσ και 

μονϊςεισ. 

 δ. Οι θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ.  

ε. Οι εργαςίεσ επιςκευισ τθσ οδοφ. 

Στο χρονοδιάγραμμα κα περιλαμβάνεται με κάκε λεπτομζρεια το προτεινόμενο 

πρόγραμμα ενεργειϊν, που κα αναφζρεται τόςο ςτθν αγορά και παράδοςθ υλικϊν και 

ςτθν προςκόμιςθ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ, όςο και ςτθν οργάνωςθ τθσ καταςκευισ και 

ςτθν κατανομι του προςωπικοφ που απαιτείται να απαςχολείται ςε κάκε περίπτωςθ. 

Ειδικότερα κα περιλαμβάνει: 

9.2.1 Λεπτομερι πίνακα του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων εκτζλεςθσ του Ζργου, 

δραςτθριοτιτων υπευκυνότθτασ του Αναδόχου, του Κυρίου του Ζργου και κάκε φορζα 

που εμπλζκεται με τθν εκτζλεςθ του ζργου (θ ζννοια του φορζα περιλαμβάνει τον 

Εργοδότθ, κάκε Δθμόςια ι Δθμοτικι Αρχι, τισ Εταιρείεσ ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ανάδοχο άλλων 

εργαςιϊν για το ίδιο ζργο, κ.λπ.). 
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Στον πίνακα κα χαρακτθρίηεται ο υπεφκυνοσ τθσ εκτζλεςθσ τθσ δραςτθριότθτασ, κακϊσ 

και θ διάρκεια εκτζλεςθσ που κα ζχει εκτιμθκεί για κάκε δραςτθριότθτα. 

Εφιςτάται θ προςοχι του Αναδόχου ςτο ότι θ διάρκεια εκτζλεςθσ των δραςτθριοτιτων 

από άλλουσ φορείσ εκτόσ του Αναδόχου κα πρζπει να είναι ρεαλιςτικι και να ζχει 

περικϊρια (κακοριςμόσ min-max). Επίςθσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να αιτιολογιςει πλιρωσ 

τισ προβλεπόμενεσ για τον εαυτό του και κατά δραςτθριότθτα χρονικζσ διάρκειεσ, 

αναλφοντασ τθν κατά μονάδα χρόνου (θμζρα) παραγωγικι ι καταςκευαςτικι του 

δυνατότθτα ςτισ επιμζρουσ εργαςίεσ και προεργαςίεσ του Ζργου. Επίςθσ κα διευκρινίηει 

τον τρόπο επίτευξθσ των προκεςμιϊν, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςτρατθγικι καταςκευισ που 

κα ακολουκιςει και τα μζςα παραγωγισ. 

9.2.2 Γραμμικό Διάγραμμα (GANTT) που προκφπτει από τα προθγοφμενα ι διάγραμμα με τθ 

μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ (PERT), εφόςον το κρίνει αναγκαίο θ Διευκφνουςα 

Υπθρεςία. 

9.2.3 Πίνακα του προςωπικοφ του Αναδόχου που ζχει υποχρζωςθ να ζχει ςτθ διάκεςθ του 

Ζργου, ςε ςυςχετιςμό με το Γραμμικό Διάγραμμα (GANTT) ι με το διάγραμμα τθσ 

μεκόδου PERT. 

9.3         Η Διευκφνουςα Υπθρεςία εγκρίνει 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. Η ζγκριςθ γίνεται ςε είκοςι (20) μζρεσ από τθν υποβολι του 

χρονοδιαγράμματοσ. 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. Το 

εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα Καταςκευισ του ζργου, 

όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο άρκρο 6 τθσ Γενικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων, και μαηί με 

τον Πίνακα Τμθματικϊν Προκεςμιϊν αποτελοφν ςυμβατικά ςτοιχεία. 

9.4 Αναπροςαρμογζσ του χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται όπωσ προβλζπει το άρκρο 46 του 

Ν.3669/08. 

9.5 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνθ του να παρακολουκεί ανελλιπϊσ τθν εφαρμογι του 

χρονοδιαγράμματοσ και να το αναπροςαρμόηει κάκε μινα, ςτθν περίπτωςθ που κάποια 

εργαςία ξζφυγε από αυτό, οφτωσ ϊςτε να τθρθκεί τελικά πιςτά θ ςυνολικι προκεςμία 

αποπεράτωςθσ του όλου ζργου. 

Η τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του ζργου που είναι από τισ πιο βαςικζσ 

υποχρεϊςεισ του αναδόχου, κα παρακολουκείται ανελλιπϊσ και αυςτθρά από τθν 

Επίβλεψθ και ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ο ανάδοχοσ μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, 

φςτερα από ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Διευκφνουςασ το ζργο Υπθρεςίασ. 

Επίςθσ ζκπτωτοσ μπορεί να κθρυχκεί ο ανάδοχοσ αν δεν ςυμμορφωκεί προσ τισ 

υποχρεϊςεισ του για τθν υποβολι του χρονοδιαγράμματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του παρόντοσ άρκρου και γενικότερα για τθ μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν του 

υποχρεϊςεων και τθ μθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, ζγγραφεσ 

εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ. 
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9.6. Από τθν οπωςδιποτε κατά τα παραπάνω οριςτικοποίθςθ του Προγράμματοσ, ο 

Ανάδοχοσ οφείλει κατά το πρϊτο πενκιμερο κάκε μινα, να υποβάλει ςτθν Επίβλεψθ εισ 

τριπλοφν τθν Ζκκεςθ Προόδου του Ζργου που κα ςυνοδεφεται από τα εξισ. 

α. Χρονοδιάγραμμα GANTT (ι PERT κατά περίπτωςθ) ενθμερωμζνο με τα ςτοιχεία 

φυςικισ προόδου   του Ζργου του τελευταίου μινα.  

               β. Αντίγραφο του αρχικοφ πίνακα δραςτθριοτιτων με προςκικθ, ςτθν ειδικι ςτιλθ  

παρατθριςεων, των μεταβολϊν που οι αρχικζσ προβλζψεισ ζχουν υποςτεί, δθλαδι 

μζροσ που ζχει εκτελεςκεί  ανακεφαλαιωτικά, υπολειπόμενο μζροσ, ενδεχόμενθ 

μεταβολι ρυκμοφ κ.λπ. 

9.7. Παράλειψθ υποβολισ ι πλθμμελισ ςφνταξθ των παραπάνω ςυνεπάγεται : 

α. Ποινικι ριτρα με βάςθ το άρκρο 40 του Ν. 3669/2008 για κάκε φορά που κα 

παρατθρείται τζτοια αςυνζπεια. 

                β. Καταλογιςμό των δαπανϊν εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ αυτισ από τρίτουσ, με απόφαςθ 

τθσ    

                    Διευκφνουςασ το Ζργο Υπθρεςίασ, ςτον Ανάδοχο. 

9.8         Τα παραπάνω ςτοιχεία (μθνιαίεσ υποβολζσ) είναι βοθκθτικά του ελζγχου τθσ πορείασ 

των     

                εργαςιϊν  του Αναδόχου και τθσ ςφγκριςθσ προσ τθν επιβαλλόμενθ πορεία για τθν 

άρτια και  

                ζγκαιρθ  αποπεράτωςθ του Ζργου.  Επίςθσ τα παραπάνω είναι ςτοιχεία που δεςμεφουν 

τον       

                Ανάδοχο, όχι όμωσ και τον Κφριο του Ζργου ςε περίπτωςθ ςιωπισ ι μθ αντίδραςισ του. 

9.9 Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να αναφζρει ζγκαιρα ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία 

οποιοδιποτε περιςτατικό, το οποίο κα ιταν δυνατό να προκαλζςει κακυςτζρθςθ ι να 

παρεμποδίςει τθν αποπεράτωςθ του Ζργου και να τθν ενθμερϊνει για τα μζτρα που 

παίρνει για κεραπεία ι βελτίωςθ των αντίξοων ςυνκθκϊν. 

9.10 Η Διευκφνουςα το Ζργο Υπθρεςία μπορεί, μζςα ςτα πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ, κατά τθν 

κρίςθ τθσ, να προβαίνει ςτθν τροποποίθςθ των αναφερομζνων προγραμμάτων ςτισ 

προθγοφμενεσ παραγράφουσ, ακόμα δε και μετά τθν ζγκριςθ των προγραμμάτων τοφτων 

από αυτιν, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να ςυμμορφωκεί με αυτζσ τισ τροποποιιςεισ. 

Άρκρο 10ο: Πρόγραμμα Ποιότθτασ Εργου (Π.Π.Ε.) 

10.1    Για τα ζργα των οποίων ο προχπολογιςμόσ Μελζτθσ υπερβαίνει το ανϊτατο όριο κατά το 

οποίο γίνονται δεκτζσ Εργολθπτικζσ Επιχειριςεισ 2θσ τάξθσ "ατομικζσ επιχειριςεισ" ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπονιςει πριν από τθν ζναρξθ του ζργου, Πρόγραμμα 

Ποιότθτασ Ζργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΔΕΕΠΠ οικ.502/13-10-2000 (ΦΕΚ 1265 

Β'/18-10-2000), και τθσ ΔΙΠΑΠ/611/01 (ΦΕΚ 1013Β/2-8-2001 
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Άρκρο 11ο: Προςωπικό αναδόχου - Διεφκυνςθ των Ζργων από τον Ανάδοχο 

11.1 Το ζργο διευκφνεται εκ μζρουσ τθσ αναδόχου επιχείρθςθσ από πλθρεξοφςιο 

αντιπρόςωπό τθσ, αποδεκτό από τθν Υπθρεςία που πρζπει να είναι Διπλωματοφχοσ 

Πολιτικόσ ι Αρχιτζκτων Μθχανικόσ ι Ηλεκτρολόγο-Μθχανολόγο Μθχανικό ι από τον ίδιο 

τον ανάδοχο ςε περίπτωςθ ατομικισ επιχείρθςθσ 

11.2 Για τθν καταςκευι του ζργου ο ανάδοχοσ εκτόσ από Πολιτικό ι Αρχιτζκτονα Μθχανικό ι 

Ηλεκτρολόγο-Μθχανολόγο Μθχανικό υποχρεοφται να διακζςει και τουσ αναγκαίουσ 

Υπομθχανικοφσ, Εργοδθγοφσ και λοιποφσ Τεχνικοφσ και τουσ Δ/κοφσ – Οικονομικοφσ 

υπαλλιλουσ. 

11.3  Όλοι οι παραπάνω πρζπει να είναι τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. Η Διευκφνουςα το ζργο 

Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να διατάξει τθν απομάκρυνςθ από το εργοτάξιο 

οποιουδιποτε απαςχολοφμενου ς’ αυτό, ςτθν περίπτωςθ που τον κεωριςει ακατάλλθλο 

για οποιοδιποτε λόγο. 

 

Άρκρο 12ο: Ανακεϊρθςθ τιμϊν 

12.1      Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ εκτζλεςθσ του ζργου, ζχουν εφαρμογι οι 

διατάξεισ  

              του Ν. 3669/08. 

 

Άρκρο 13ο: Αυξομειϊςεισ εργαςιϊν - Νζεσ εργαςίεσ  

 13.1    Ο φορζασ τθσ καταςκευισ του ζργου ζχει το δικαίωμα, κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του 

ζργου, να επιφζρει οποιεςδιποτε τροποποιιςεισ ςτθ μορφι του ζργου, τθν ποιότθτα, το 

είδοσ ι τθν ποιότθτα των εργαςιϊν, που επιβάλλονται για τθν αρτιότθτα ι τθ 

λειτουργικότθτα του ζργου. Ο ανάδοχοσ δε μπορεί να προχωριςει ςε καμία αντίςτοιχθ 

τροποποίθςθ χωρίσ ζγγραφθ εντολι. 

               Κατά τα λοιπά για τθν πραγματοποίθςθ των μεταβολϊν και ςτα όρια που μποροφν 

αυτζσ να φτάςουν, ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτ άρκρο 57 του Ν. 3669/08. 

 

Άρκρο 14ο: Εργολαβικά ποςοςτά - Επιβαρφνςεισ 

14.1 Στθν παροφςα εργολαβία ιςχφει εργολαβικό ποςοςτό 18% επί τθσ αξίασ των τιμϊν όλων 

των άρκρων του Τιμολογίου Μελζτθσ. 

14.2 Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα IPA Διαςυνοριακισ 

υνεργαςίασ «Ελλάδα – Πρϊθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατίασ τθσ Μακεδονίασ 

2007-2013»  (75% -Ευρωπαϊκοί  πόροι - ΕΤΠΑ) και από Εκνικοφσ πόρουσ  (25%). 

14.3 Ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται των τελϊν, διοδίων των παντόσ είδουσ μεταφορικϊν 

μζςων, του ειδικοφ φόρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 επί των ειςαγομζνων από το εξωτερικό 

υλικϊν εφοδίων κ.λ.π. και των αναφερομζνων φόρων ςτα Ν.Δ. 4456/65 και 4535/66. 

14.4 Ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΠΑ) βαρφνει τον κφριο του ζργου. 
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Άρκρο 15ο: Καταμζτρθςθ αφανϊν εργαςιϊν 

15.1 Για τισ αφανείσ εργαςίεσ που ενςωματϊνονται ςτο ζργο, κα καταρτίηονται κατά τον 

χρόνο τθσ εκτζλεςισ τουσ και ποτζ εκ των υςτζρων πρωτόκολλα αφανϊν εργαςιϊν, που 

κα βεβαιοφν ότι εκτελζςτθκαν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ, τθν τεχνικι περιγραφι 

και τθ μελζτθ ι τισ τυχόν τροποποιιςεισ τουσ που επζφερε θ Υπθρεςία, αλλιϊσ κα 

κεωροφνται τα πρωτόκολλα άκυρα, ότι δεν εκτελζςκθκαν οι εργαςίεσ και ςυνεπϊσ δεν 

μποροφν να πιςτοποιθκοφν. 

Άρκρο 16ο: Επιμζτρθςθ εργαςιϊν 

16.1 Θα εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 52 και 53 του Ν.3669/2008 όπωσ ιςχφουν 

ςιμερα. 

 

Άρκρο 17ο: Προκαταβολι 

17.1  Στον ανάδοχο δεν προβλζπεται να  χορθγθκεί προκαταβολι. 

Άρκρο 18ο: Πιςτοποιιςεισ - Εντολζσ πλθρωμϊν  

18.1 Οι λογαριαςμοί κα ςυντάςςονται κάκε μινα από τον ανάδοχο. 

18.2 Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρου 53 του Ν. 3669/08. 

Οι πλθρωμζσ κα υπόκεινται ςτισ κρατιςεισ εγγυιςεων, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία και κα αποδίδονται ςφμφωνα με το Νόμο. 

18.3 Πριν από τθν είςπραξθ των πιςτοποιιςεων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα 

παραπάνω δικαιολογθτικά: 

α) Τιμολόγιο κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Οικονομικι Εφορία. 

β) Βεβαίωςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ. 

γ) Γραμμάτιο είςπραξθσ τθσ υπζρ του Δθμοςίου καταβολισ του φόρου ειςοδιματοσ που 

αντιςτοιχεί ςτθν πιςτοποίθςθ.  

Ιςχφει ο Ν.3669/2008 όπωσ ιςχφει. 

 

Άρκρο 19ο: Αρτιότθτα των καταςκευϊν - Μελζτθ του ζργου - Σροποποιιςεισ Μελζτθσ 

19.1 Ο κακοριςμόσ από τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ και 

των ειδικϊν προδιαγραφϊν των επί μζρουσ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

(τρόποσ εκτζλεςθσ καταςκευϊν, επιμζρουσ διαςτάςεισ κ.λπ.) δεν απαλλάςςει τον 

ανάδοχο από τθν υποχρζωςθ να πάρει κάκε μζτρο, για τθν άρτια εκτζλεςθ και εμφάνιςθ 
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των διαφόρων ειδϊν καταςκευϊν που ςυνκζτουν κάκε επιφάνεια ι χϊρο ι λειτουργία 

του κτιρίου. 

19.2 Για τθν εφαρμογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι, ζςτω και εάν δεν ορίηεται κάτι 

από τα ςχζδια λεπτομερειϊν ι από άλλα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ ι τζλοσ από τισ 

οδθγίεσ ι διαταγζσ τθσ Υπθρεςίασ, κάκε απλό ι ςφνκετο τμιμα του ζργου (όπωσ π.χ. 

τοίχοι, δάπεδα, επιχρίςματα, κουφϊματα κ.λπ.) πρζπει να είναι άρτιο, τόςο ωσ προσ τθν 

καταςκευι, τθν αντοχι και καλι εμφάνιςι του όςο και ωσ προσ τθν άμεςθ ςφνδεςι του 

με τα υπόλοιπα (εςωτερικά ι γειτονικά) τμιματα του ζργου. 

19.3 Κάκε τμιμα του ζργου που τυχόν δεν κα ςυμπλθρϊνεται άμεςα κα πρζπει να 

καταςκευάηεται με τθ δυνατότθτα να λειτουργεί αυτόνομα. 

19.4 Σε κάκε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάποια παράλειψθ ι ελάττωμα τθσ καταςκευισ, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ ςυμπλιρωςθ ι επανόρκωςθ ςτον χρόνο που κα ορίςει θ 

Υπθρεςία, αλλιϊσ θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει αυτό ςε βάροσ και για 

λογαριαςμό του, "άνευ ετζρου" και με τθν τιμι που κα ηθτιςει ο νζοσ καταςκευαςτισ. 

19.5 Ο ανάδοχοσ, πριν από τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε 

ςυςχετιςμό και αρικμθτικό ζλεγχο των αναγραφομζνων ςτοιχείων και -ςε περίπτωςθ 

αςυμφωνίασ- να ηθτιςει ζγκαιρα και ζγγραφα από τον εργοδότθ τθν ςχετικι διόρκωςθ, 

χωρίσ να ζχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα ςτοιχεία αυτά χωρίσ τθν ζγγραφθ εντολι του 

εργοδότθ, πλθν αυτϊν που ζχει υποχρζωςθ να ςυντάξει αυτόσ, γιατί ςφμφωνα με τθ 

ςφμβαςθ αναλαμβάνει ρθτά να εφαρμόςει πιςτά τα ςχζδια τθσ μελζτθσ του ζργου και τα 

κακοριηόμενα ςτα τεφχθ τθσ μελζτθσ αυτισ,  κακϊσ και αυτά που υπζβαλε και 

εγκρίκθκαν από τθν υπθρεςία και τα οποία μετά τθν ζγκριςι τουσ αποτελοφν ςυμβατικό 

τμιμα τθσ μελζτθσ. 

 

Άρκρο 20ο: Ποιότθτα και προζλευςθ υλικϊν και ζτοιμων ι θμικατεργαςμζνων προϊόντων - 

Ελαττϊματα - Παράλειψθ ςυντιρθςθσ 

20.1  Όλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ αγοράσ, χωρίσ 

βλάβεσ ι ελαττϊματα. Όλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για το ζργο κα είναι 

καινοφργια και αμεταχείριςτα, αρίςτθσ ποιότθτασ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, νοείται δε ότι όπου εκ παραδρομισ αναφζρεται ςυγκεκριμζνοσ «τφποσ» ι 

«ονομαςία» υλικοφ, αφορά ςε όλα τα «ιςοδφναμά του». 

20.2 Επίςθσ όλα τα υλικά για τθν εκτζλεςθ των ζργων κα είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τα 

ςυμβατικά  δεδομζνα, τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ των Υπουργείων 

Δθμοςίων Ζργων, Εμπορίου και Βιομθχανίασ, κακϊσ επίςθσ και με τα ςυμβατικά δεδομζνα 

τθσ εργολαβίασ, αρίςτθσ ποιότθτασ και τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ του αρμόδιου οργάνου τθσ 

επίβλεψθσ, ςχετικά με τθν προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, τθν αντοχι, τθν ποιότθτα, τθν 

εμφάνιςθ κ.λ.π. 

20.3   Σε περίπτωςθ που ο εργοδότθσ παραδϊςει ςτον εργολάβο υλικά απαιτοφμενα για τθν 

εκτζλεςθ των ζργων, ο εργολάβοσ δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και 

όφελοσ αυτοφ επί τθσ αξίασ τουσ, οφτε αποηθμίωςθ για δαπάνεσ αποκικευςθσ και 

φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν. 
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20.4  Ο εργολάβοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των υλικϊν 

που παραδίδονται ς’ αυτόν από τον εργοδότθ, εφ’ όςον ζγκαιρα το αναφζρει εγγράφωσ. 

20.5   Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότθ ςτον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά 

δε τθν παραλαβι τουσ από τον εργολάβο, αυτόσ φζρει ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε 

βλάβθ, ηθμιά ι απϊλεια που τυχόν κα ςυμβεί ςτα υλικά αυτά. 

20.6   Σε ότι αφορά τθν καταλλθλότθτα ι μθ των υλικϊν, τα ελαττϊματα και τθν παράλειψθ 

ςυντιρθςθσ του ζργου, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 60 του Ν. 3669/08. 

 

Άρκρο 21ο: Ποιότθτα και τρόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν - Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ 

21.1 Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ από ειδικευμζνο 

προςωπικό, κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνικι άποψθ και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ του Ν. 3669/08 και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ γενικά και τισ εντολζσ του 

αρμόδιου οργάνου τθσ επίβλεψθσ του ζργου. 

21.2 Για ελαττϊματα που διαπιςτϊνονται κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν και μζχρι τθσ 

οριςτικισ παραλαβισ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 60 του Ν. 3669/08 

21.3   Για τθν ευκφνθ του αναδόχου για ελαττϊματα που διαπιςτϊνονται μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι, ζχουν εφαρμογι οι πάγιεσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα 

21.4  Προκειμζνου να υπογραφεί θ ςχετικι ςφμβαςθ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

προςκομίςει    

ςτθν Υπθρεςία Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ για το ζργο, βάςει του Ν. 3669/08 

όπωσ ιςχφει  

ςιμερα. 

Επίςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία Πρόςκετθ 

Εγγυθτικι 

 Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ για το ζργο, εάν αυτό απαιτείται βάςει του Ν. 4146/2013 όπωσ 

ιςχφει 

 ςιμερα. 

. 

 

Άρκρο 22ο: Ημερολόγιο ζργου - Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

22.1 Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα τθρθκεί θμερολόγιο ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 47 

του Ν.36696/2008. Η τιρθςθ θμερολογίου είναι βαςικόσ ςυμβατικόσ όροσ. 

Το θμερολόγιο κα είναι ςυντεταγμζνο ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ το 

Ζργο Υπθρεςίασ, κα είναι τριπλότυπο, κα ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και κα 

υπογράφεται κατά ςελίδα από τον Ανάδοχο και τον Επιβλζποντα. Μετά κάκε 

ςυμπλιρωςι του, το ζνα φφλλο κα παραδίδεται ςτον Επιβλζποντα, το δεφτερο κα 

παραλαμβάνεται από τον Ανάδοχο και το τρίτο κα παραμζνει ςτο ςτζλεχοσ. Τθν ευκφνθ 

τθσ τιρθςθσ και φφλαξθσ του Ημερολογίου ςτο γραφείο του εργοταξίου κα ζχει ο 

ανάδοχοσ. 
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Στο Ημερολόγιο κα καταχωροφνται κακθμερινά τα παρακάτω ςτοιχεία, που αναφζρονται 

ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά: α. Οι επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. β. Οι ϊρεσ 

εργαςίασ. 

γ. Οι εργαςίεσ που εκτελοφνται κατά κατθγορία (με ςφντομθ περιγραφι) και θ πρόοδοσ 

αυτϊν 

(ζναρξθ, περάτωςθ κ.λπ.). δ. Τα υλικά που προςκομίηονται ι 

απομακρφνονται (κατά είδοσ και ποςότθτεσ). ε. Το προςωπικό που 

απαςχολείται κατά κατθγορία. ςτ. Τα μθχανιματα που χρθςιμοποιοφνται 

κατά κατθγορία εργαςιϊν. η. Ζκτακτα περιςτατικά. 

θ. Οι εντολζσ και οδθγίεσ που δίνει επί τόπου ο Επιβλζπων. 

κ. Παρατθριςεισ ςυνεργατϊν του φορζα Καταςκευισ του Ζργου. ι. Τυχόν παρατθριςεισ 

Δθμοςίων οργάνων ι Αρχϊν. 

ια. Επιμετρθτικά ςτοιχεία απαραίτθτα ι χριςιμα για τον υπολογιςμό των ποςοτιτων των 

εκτελουμζνων εργαςιϊν και ειδικότερα αυτά που αναφζρονται ςτισ αφανείσ εργαςίεσ. 

ιβ. Στοιχεία εκτζλεςθσ δοκιμαςτικϊν εργαςιϊν για τον υπολογιςμό του κόςτουσ νζων 

εργαςιϊν ι ςτοιχεία απολογιςτικϊν εργαςιϊν . ιγ. Οποιοδιποτε ςτοιχείο κρίνει ο ανάδοχοσ 

ι ο Επιβλζπων Μθχανικόσ ότι πρζπει να καταγραφεί. ιδ. Τα ςτοιχεία των οποίων τθν 

καταγραφι κα ηθτιςει θ Διευκφνουςα Υπθρεςία. ιε. Προςκλιςεισ του αναδόχου 

προκειμζνου να παραλάβει ζγγραφα. 

22.2 Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν κα ςυμμορφϊνεται προσ τισ οδθγίεσ του 

Επιβλζποντα Μθχανικοφ, το Ημερολόγιο κα ςυντάςςεται από τον Επιβλζποντα, κα 

κοινοποιείται ςτον ανάδοχο και κα κεωρείται ότι είναι αποδεκτό απ' αυτόν. 

Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί, υπογράφει με επιφφλαξθ και μζςα ςε πζντε (5) θμερολογιακζσ 

θμζρεσ υποβάλλει τισ ενςτάςεισ του, που διαβιβάηονται από τον Επιβλζποντα -μαηί με τισ 

παρατθριςεισ του- ςτθ Διευκφνουςα το Ζργο Υπθρεςία. Αν ο ανάδοχοσ αρνθκεί να 

υπογράψει καλείται με εγγραφι ςτο Ημερολόγιο και αν δεν προςζλκει ςε δφο εργάςιμεσ 

θμζρεσ ι αρνθκεί τθν ανεπιφφλακτθ ι με επιφφλαξθ υπογραφι, κεωρείται ότι 

αποδζχκθκε τα αναγραφόμενα. 

22.3 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει ςτθ Διευκφνουςα το Ζργο Υπθρεςία ανά 

μινα, και με κακοριςμζνθ μορφι, εκκζςεισ προόδου εργαςιϊν και προγράμματα 

αποπεράτωςθσ, ςτα οποία κα γίνεται ςυγκριτικι παρουςίαςθ των προβλεπομζνων 

ςυμβατικϊν προκεςμιϊν και των πραγματικϊν χρόνων εκτζλεςθσ του ζργου. 

22.4 Ο εργολάβοσ ζχει τθν υποχρζωςθ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να ςυντάςςει και να 

υποβάλλει για ζλεγχο, λεπτομερι διαγράμματα των εγκαταςτάςεων ςε κάτοψθ και 

ςχθματικι τομι όπωσ εκτελοφνται, επί των οποίων κα ςθμειϊνονται οι διαςτάςεισ ι το 

βάκοσ των εκάςτοτε εκτελουμζνων τμθμάτων είτε είναι εμφανι είτε αφανι. 
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Άρκρο 23ο: Ευκφνθ του αναδόχου για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ και για τθν ποιότθτα του 

ζργου 

23.1 Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.3669/08, τόςο για τθν 

εφαρμογι τθσ μελζτθσ όςο και για τθν ποιότθτα και τθν αντοχι των ζργων, μόνοσ 

υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ. Ο πάςθσ φφςεωσ ζλεγχοσ που αςκείται από τθν Υπθρεςία 

δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο κατά κανζνα τρόπο από τθν ευκφνθ αυτι. 

23.2 Επίςθσ ο ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ, για τθν εκλογι των υλικϊν που 

κα χρθςιμοποιιςει, τθν χρθςιμοποίθςι τουσ και τθν εκτζλεςθ γενικά τθσ εργαςίασ 

ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, των ςχετικϊν προτφπων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των 

λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων. 

Άρκρο 24ο: Αρχαιότθτεσ 

24.1      Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ αρχαιοτιτων 

οποιαςδιποτε θλικίασ ςτο ζργο, να ειδοποιιςει τθν Υπθρεςία και μζςω αυτισ τθν 

αρμόδια Αρχαιολογικι Υπθρεςία και να διακόψει κάκε εργαςία ςτθν περιοχι των 

ευρθμάτων, λαμβάνοντασ όλα τα απαραίτθτα μζτρα για  τθν ανζπαφθ διατιρθςθ και 

διαφφλαξθ των εν λόγω αρχαιοτιτων. 

 Μετά τον πρϊτο χαρακτθριςμό από τθν Αρχαιολογικι Υπθρεςία, κα δοκοφν οδθγίεσ ςτον 

Ανάδοχο, είτε για τθν ςυνζχιςθ των εργαςιϊν, είτε για τθν προςωρινι διακοπι των 

εργαςιϊν και τθν διενζργεια αρχαιολογικισ ζρευνασ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και τθ 

μεταφορά του εξοπλιςμοφ και προςωπικοφ του ςε άλλο μζτωπο εργαςίασ ζωσ τθ λιξθ 

των αρχαιολογικϊν ερευνϊν με ανάλογθ πικανόν αλλαγι του χρονοδιαγράμματοσ του 

ζργου. 

               Η μετατόπιςθ από το ζνα μζτωπο εργαςίασ ςε άλλο γίνεται από τον Ανάδοχο χωρίσ 

ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ και άμεςα προκειμζνου να μθν υπάρχει κακυςτζρθςθ εξ αιτίασ 

του για τθ διενζργεια των αρχαιολογικϊν ερευνϊν. 

 

Αρκρο 25ο: Προςταςία Περιβάλλοντοσ 

25.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει κάκε μζτρο που είναι αναγκαίο και να ςυμμορφωκεί 

προσ τισ Εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, ςχετικά με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και του 

τοπίου τθσ περιοχισ του ζργου. 

 

Άρκρο 26ο: Προςωρινι και οριςτικι παραλαβι - Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν - Διοικθτικι 

παραλαβι 

26.1   Για τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι του ζργου ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ των 

άρκρων 73 και 75 του Ν. 3669/08.  
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26.2    Για τθ βεβαίωςθ περάτωςθσ του ζργου ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 71 του 

Ν.3669/08. 

26.3    Για τθ διοικθτικι παραλαβι για χριςθ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν3669/08. 

 

Άρκρο 27ο: Δοκιμζσ εγκαταςτάςεων 

27.1     Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, αμζςωσ μετά τθν ολικι περάτωςθ των εγκαταςτάςεων να 

κάνει με δικά του μζςα, όργανα και δαπάνεσ, 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 τον ανάδοχο και κα περιλαμβάνεται ςτο πρωτόκολλο 

προςωρινισ παραλαβισ. 

27.2 Οι δοκιμζσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 

27.3 Ο ανάδοχοσ οφείλει με τθν αποπεράτωςθ των εγκαταςτάςεων και πριν από τθν 

παραλαβι τουσ, να ςυντάξει χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι και να υποβάλει ςτθν Επίβλεψθ ςε 

δφο (2) αντίγραφα, πλιρεισ και λεπτομερειακζσ οδθγίεσ χειριςμοφ, λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων που εκτελζςτθκαν απ' αυτόν. Μία ςειρά από τισ 

οδθγίεσ αυτζσ καταχωρείται ςτον φάκελο τθσ Επίβλεψθσ ενϊ θ άλλθ διαβιβάηεται ςτο 

αρχείο του κυρίου του ζργου. 

27.4 Ο ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ, πριν από τθν παράδοςθ των εγκαταςτάςεων να διδάξει ςτο 

προςωπικό του κυρίου του ζργου τθ χριςθ και τον χειριςμό των εγκαταςτάςεων. 

27.5 Κατά τον χρόνο τθσ υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου οφείλει να επικεωρεί κατά 

κανονικά χρονικά διαςτιματα τισ εγκαταςτάςεισ και να τισ διατθρεί ςε άριςτθ κατάςταςθ 

χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι γι' αυτό. Γενικά για τθν υποχρεωτικι ςυντιρθςθ των ζργων και 

τον χρόνο εγγφθςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 74  του Ν. 3669/08. 

27.6 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν επανορκϊςει βλάβθ ι ηθμία για τθν οποία ευκφνεται 

ο ίδιοσ, μζςα ςτθν προκεςμία που κα του οριςκεί για τον ςκοπό αυτό, ο κφριοσ του 

ζργου ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει τθν επανόρκωςθ αυτι απ' ευκείασ, ςε βάροσ και 

για λογαριαςμό του αναδόχου. 

27.7 Για τθν ςυναρμολόγθςθ των μθχανθμάτων ο ανάδοχοσ, είναι υποχρεωμζνοσ να 

περιοριςκεί ςτον εκτόσ 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 άλλων εργολαβιϊν. 

Άρκρο 28ο: Καταςκευαςτικά ςχζδια (ςχζδια «ωσ καταςκευάςκθκε»^ built)- Λιψθ 

φωτογραφιϊν 

28.1 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, με τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και πριν από τθν 

προςωρινι παραλαβι να ςυντάξει με δαπάνεσ του και να παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία ςε 

δφο (2) αντίγραφα και ςε ψθφιακι μορφι τα ακόλουκα: 

28.1.1 Τοπογραφικό διάγραμμα ςε κλίμακα 1:500 τθσ τελικισ διάταξθσ του ζργου με 

υψομετρικζσ και οριηοντιογραφικζσ ενδείξεισ. 
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28.1.2 Ακριβι διαγράμματα ςε κλίμακα 1:50 των κεμελιϊςεων και ξυλοτφπων (κατόψεων και 

τομϊν) με τον οπλιςμό, ςτα οποία κα αναγράφονται τα πραγματικά ςτοιχεία των επί 

μζρουσ τμθμάτων, όπωσ διαςτάςεισ, κζςεισ, διατομζσ κ.λπ. πλιρωσ ανταποκρινόμενα με 

τα πραγματικϊσ εκτελεςκζντα ζργα. 

28.1.3 Καταςκευαςτικά αρχιτεκτονικά ςχζδια ςε κλίμακα 1:50. 

28.1.4 Καταςκευαςτικά ςχζδια των εγκαταςτάςεων, ςε κλίμακα 1:50, όπωσ ακριβϊσ αυτζσ 

εκτελζςτθκαν, 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 κ.λπ. 

28.2   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 ςφμφωνα 

με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Οι φωτογραφίεσ αυτζσ πρζπει να είναι ευκρινείσ και 

καλλιτεχνικζσ και κα εκτυπϊνονται ςε τρία (3) αντίτυπα κάκε μία, ςε μεγζκυνςθ 18x27, 

ςε χαρτί λευκό ςεμιμάτ. Με τισ φωτογραφίεσ κα παραδίδονται και τα αρνθτικά τουσ ι τα 

ψθφιακά αρχεία τουσ. Θα λαμβάνονται επίςθσ και κα παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία 

ζγχρωμεσ διαφάνειεσ (SLIDES), όπου κα αποτυπϊνονται ο εςωτερικόσ χϊροσ του κτιρίου 

και ενδιαφζρουςεσ καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ κατά τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Άρκρο 29ο: Εργαςίεσ που εκτελοφνται από τθν Τπθρεςία ι άλλουσ αναδόχουσ - Φκορζσ από 

εγκαταςτάςεισ και από τον ανάδοχο 

29.1 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ 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 

(ικριϊματα, κ.λπ.) και να ρυκμίςει τθν εκτζλεςθ των εκτελουμζνων από αυτόν εργαςιϊν, 

οφτωσ ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν από τον κφριο του ζργου ι από 

άλλουσ εργολιπτεσ. 

29.2 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 Η/Μ εγκαταςτάςεων, χωρίσ καμία ιδιαίτερθ 

αποηθμίωςθ, γιατί οι ςχετικζσ δαπάνεσ περιλαμβάνονται ςτθν οικονομικι προςφορά 

του. 

29.3 Απαγορεφεται ρθτά θ διάνοιξθ ι θ μόρφωςθ από τον ανάδοχο, οπϊν, φωλεϊν και 

αυλάκων ςε καταςκευζσ από ςκυρόδεμα χωρίσ τθν ζγγραφθ ζγκριςθ του επιβλζποντα 

μθχανικοφ. 

29.4 Οποιαδιποτε φκορά ι ηθμία 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 τουσ 

κατάςταςθ.
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Άρκρο 30ο: κυροδζματα 

30.1 Κατά τθν εκτζλεςθ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα οποιαςδιποτε κατθγορίασ, ο 

ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ διατάξεισ του 

Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ ‘97. 

30.2 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ ελζγχων και προελζγχων βαρφνουν τον ανάδοχο του ζργου. 

Όμοια βαρφνουν τον ανάδοχο και όλεσ οι αποηθμιϊςεισ Α,Β,Γ και Δ τθσ παρ. 13.7 του 

Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ ‘97. 

30.3 Η ςυμπφκνωςθ του ςκυροδζματοσ όλων των οπλιςμζνων τμθμάτων καταςκευισ κα 

γίνεται με χριςθ δονθτϊν, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του αναδόχου λόγω χριςεωσ 

δονθτϊν, θ οποία κεωρείται ότι περιλαμβάνεται ςτισ ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδοσ 

εργαςιϊν και ςτα κατ’ αποκοπι τμιματα του ζργου. 

30.4 Για τον ζλεγχο του ςκυροδζματοσ κα εκτελοφνται δοκιμζσ αντοχισ με λιψθ δοκιμίων 

κατά τθ διάςτρωςι του. Η λιψθ και οι δοκιμζσ των δοκιμίων κα πραγματοποιοφνται με 

δαπάνεσ του αναδόχου, με τθν παρουςία και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. Λιψθ πυρινων 

(καρϊτων) καταςκευϊν από ςκυρόδεμα και δοκιμι τθσ αντοχισ τουσ κα γίνεται με 

δαπάνεσ του, κατόπιν αναδόχου εντολισ τθσ Υπθρεςίασ. 

 

Άρκρο 31ο: Ηλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ- Οδοποιία 

31.1   Για τισ Η/Μ εγκαταςτάςεισ και τισ εργαςίεσ τθσ οδοφ ιςχφουν τα αναλυτικά 

αναγραφόμενα ςτθν Τεχνικι Περιγραφι και ςτισ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ 

εφαρμογισ και ςτα αναλυτικά τιμολόγια . 

Άρκρο 32ο: Χριςθ ζργου ι τμιματόσ του πριν από τθν αποπεράτωςθ 

32.1 Ο εργοδότθσ δικαιοφται παράλλθλα με τθν εκτζλεςθ να χρθςιμοποιεί το όλο ζργο ι 

τμιμα του, αν κατά τθν κρίςθ του αυτι θ χριςθ είναι δυνατι (Διοικθτικι παραλαβι για 

χριςθ). 

32.2 Η παραπάνω χριςθ δεν αποδεικνφει ότι ο εργοδότθσ παρζλαβε το ζργο, ι ότι αυτό 

εκτελζςτθκε καλά, και διατθρεί όλα τα δικαιϊματά του να ελζγξει και να παραλάβει εν 

καιρϊ το ζργο, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ. Επίςθσ 

δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ 

ςφμβαςθ. 

32.3 Η παραπάνω χριςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου72 του Ν.3669/08. 

Άρκρο 33ο: φνδεςθ με δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

33.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει με κάκε τρόπο να γίνει θ παροχι και ςφνδεςθ του 

ζργου με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.). 

33.2 Η δαπάνθ των παραπάνω παροχϊν και ςυνδζςεων, βαρφνει τον εργοδότθ που τισ 

καταβάλει είτε απ' ευκείασ ςτουσ Ο.Κ.Ω. είτε ςτον ανάδοχο ςτθν περίπτωςθ που ο 
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τελευταίοσ τισ ζχει προκαταβάλει, φυςικά με τθν προςκόμιςθ πάντοτε των ςχετικϊν 

εξοφλθτικϊν αποδείξεων κ.λπ. νομίμων εγγράφων. 

33.3 Ειδικά θ δαπάνθ για τθν αναγνϊριςθ από τον Ο.Τ.Ε. εγκατεςτθμζνου εςωτερικοφ 

τθλεφωνικοφ κζντρου βαρφνει τον ανάδοχο, ζςτω και αν αυτό δεν μνθμονεφεται ςτθν 

οικονομικι προςφορά του. 

 

Άρκρο 34ο: Εξυπθρζτθςθ μεταφοράσ υπαλλιλων τθσ Τπθρεςίασ Επίβλεψθσ 

34.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνεσ του να διακζτει ςτθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ του ζργου, 

οποτεδιποτε του ηθτθκεί και οποιαδιποτε εργάςιμθ θμζρα ι ϊρα, από τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθν προςωρινι παραλαβι, επιβατικό αυτοκίνθτο για επίςκεψθ των 

ζργων. 

Άρκρο 35ο: Εξυπθρζτθςθ Οργανιςμϊν και Επιχειριςεων Κοινισ Ωφζλειασ (Ο.Κ.Ω.) 

35.1 Ο ανάδοχοσ, πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι μπορεί ςτθν περιοχι του ζργου να υπάρχουν 

δίκτυα Ο.Κ.Ω., που κα πρζπει να μετατεκοφν από τουσ κυρίουσ τουσ. 

35.2 Με τισ εργαςίεσ αυτζσ ο ανάδοχοσ δεν ζχει καμία ανάμειξθ, υποχρεοφται όμωσ να 

παρζχει κάκε διευκόλυνςθ για τθν εκτζλεςι τουσ χωρίσ να δικαιοφται οποιαδιποτε 

αποηθμίωςθ, για λόγουσ κακυςτζρθςθσ ι δυςχερειϊν ςτθν εκτζλεςθ του ζργου του. 

Άρκρο 36ο: Κακαριςμόσ καταςκευϊν - εργοταξίων - εγκαταςτάςεων 

36.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν τυχόν παράδοςθ για χριςθ τμιματοσ του ζργου, 

ι του όλου 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 απολφτωσ κακαρϊν και γενικά να μεριμνιςει για ότι απαιτείται οφτωσ 

ϊςτε το ζργο να παραδοκεί κακ' όλα ζτοιμο για χριςθ και λειτουργία. 

36.2 Αν μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ δεν εκτελζςει τισ παραπάνω 

εργαςίεσ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ εντολισ, οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται ςε βάροσ και για λογαριαςμό 

του αναδόχου, τθσ δαπάνθσ παρακρατουμζνθσ από τθν αμζςωσ επόμενθ αμοιβι. 

Άρκρο 37ο: Γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου 

37.1 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει με δικζσ του δαπάνεσ ςτο εργοτάξιο 

όλα τα προβλεπόμενα από τουσ όρουσ υγιεινισ του άρκρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπωσ 

αυτό ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε μεταγενζςτερα. 
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37.2 Πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για 

τθν ζκδοςθ κάκε κατά νόμον αδείασ, κακιςτάμενοσ ουςιαςτικά και αποκλειςτικά 

υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των διατάξεων που ιςχφουν για τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. Επίςθσ υποχρεϊνεται να υποβάλει τισ αναγκαίεσ αιτιςεισ για παροχζσ και 

ςυνδζςεισ με ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ, κ.λπ. και να καταβάλει κάκε δυνατι φροντίδα για τθν 

πραγματοποίθςι τουσ. 

37.3 Για τθν παρακολοφκθςθ και τθ ςωςτι ανάπτυξθ τθσ προςπάκειασ πρόλθψθσ και 

αντιμετϊπιςθσ ατυχθμάτων, ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκπονιςει πρόγραμμα πρόλθψθσ 

ατυχθμάτων (ΣΑΥ-ΦΑΥ του Π.Δ. 305/96), το οποίο κα προβλζπει τα μζτρα προςταςίασ και 

τα μζςα που κα παραχωρθκοφν για αςφαλι εργαςία. 

37.4 Επίςθσ πρζπει να μεριμνιςει για τθν τιρθςθ ςτο εργοτάξιο όλων των ςτοιχείων που 

απαιτοφνται από το Νόμο, για τθν εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ που επιβάλλεται να 

λθφκοφν ς' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ 

διατάξεισ, οι οποίεσ αναφζρονται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά: 

α. Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142/ρ.Α/17.7.75) "Περί αςφαλείασ των εν ταισ οικοδομικαίσ εργαςίαισ 

απαςχολουμζνων μιςκωτϊν", β. Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193/τ .Α/26.8.80) "Περί μζτρων 

αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν", 

γ. Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260/τ .Α/16.9.81) "περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ 

εργαςιϊν ςτα 

εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Πολιτικοφ Μθχανικοφ", δ. 

Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126/τ .Α/15.09.83) "Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων 

αςφαλείασ 

ςτισ οικοδομζσ και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά ζργα", ε. Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/τ .Α/18.4.84 ) 

"Κφρωςθ τθσ 62 Διεκνοφσ Σφμβαςθσ εργαςίασ κλπ", ςτ. Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/τ .Α/18.10.85) 

"Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων", η. Π.Δ. 225/89 (ΦΕΚ 106/τ.Α/2.5.89) "Υγιεινι και 

αςφάλεια ςτα υπόγεια τεχνικά ζργα", θ. Π.Δ. 377 /93 (ΦΕΚ 160/τ .Α) "Προςαρμογι τθσ 

Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτισ Οδθγίεσ 89/392/ΕΟΚ 

Και 91/368 ΕΟΚ ςχετικά με τισ μθχανζσ", κ. Π.Δ. 17/96 "Εναρμόνιςθ Ελλθνικισ 

Νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/391/ΕΟΚ", κακϊσ και 

ςφμφωνα με κάκε άλλθ διάταξθ που κα ιςχφει κακόλθ τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του 

ζργου. ι. Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212/τ.Α/29.8.96) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και 

υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ 

προσ τθν Οδθγία 92/57/ΕΟΚ». 

37.5 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ περί τάξεωσ και αςφαλείασ επί ατυχθμάτων 

αςτυνομικζσ διατάξεισ και ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα ι 

βλάβθ, που κα ςυμβεί ςτον ίδιο, ςτο προςωπικό του ι τρίτουσ από ενζργειεσ που ζχουν 

άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

37.6.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί και να 

τοποκετιςει, με δαπάνθ του, ςτζρεα και καλαίςκθτθ, πινακίδα με τα ςτοιχεία του ζργου, 

ςε περίοπτθ κζςθ ςτο εργοτάξιο.   Η μορφι, το μζγεκοσ και τα ςτοιχεία  υπόκεινται ςτθν 

ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ  



 

 

 

24 

37.6.2 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνθ του να τοποκετιςει τα απαιτοφμενα ςιματα και 

πινακίδεσ ςε όλεσ γενικά τισ κζςεισ που εκτελοφνται εργαςίεσ και να φροντίηει για τθ 

ςυντιρθςι τουσ. 

37.7 Ο ανάδοχοσ ευκφνεται αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου ποινικά και αςτικά για κάκε 

ατφχθμα που κα οφείλεται ςτθ μθ λιψθ των απαιτοφμενων μζτρων αςφαλείασ. 

37.8 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανακοινϊςει αμζςωσ ςτθ Διευκφνουςα το ζργο Υπθρεςία, 

όλεσ τισ απευκυνόμενεσ ι κοινοποιοφμενεσ ςε αυτόν διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων 

Αρχϊν, ςχετικά με τα μζτρα ελζγχου και αςφαλείασ ς' όλθ τθ διάρκεια καταςκευισ του 

ζργου. 

37.9 Ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου τισ ευκφνεσ του εργοδότθ για το κατά 

τθν εκτζλεςθ του ζργου απαςχολοφμενο εργατοτεχνικό κ.λπ. προςωπικό, ςτθν 

περίπτωςθ που κα ςυμβεί ατφχθμα ς' αυτό. 

37.10 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει όλο το παραπάνω προςωπικό του ςτο Κδρυμα 

Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΙΚΑ) και τα κατά κατθγορία εργαηομζνων Ταμεία Επικουρικισ 

Αςφάλιςθσ. Σε περίπτωςθ που οποιοςδιποτε εργαηόμενοσ δεν υπάγεται ςτισ περί ΙΚΑ 

διατάξεισ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τον αςφαλίςει ςε αναγνωριςμζνθ από το Κράτοσ 

αςφαλιςτικι εταιρεία. 

37.11 Ο ανάδοχοσ ζχει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ του άρκρου 37 

του Ν.3669/08. 

Άρκρο 38ο: Βλάβεσ ςτα ζργα - Αναγνϊριςθ αποηθμιϊςεων 

38.1 Ο ανάδοχοσ δε δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου για οποιαδιποτε 

βλάβθ επζρχεται ςτο ζργο, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για 

οποιαδιποτε ηθμιά του που οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα 

αυτοφ ι του προςωπικοφ του, ι ςε μθ χριςθ των κατάλλθλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε 

άλλθ αιτία, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ υπαιτιότθτασ του φορζα καταςκευισ του ζργου ι 

ανωτζρασ βίασ του άρκρου 58 του Ν.3669/08. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του δαπάνεσ. 

 

Άρκρο 39ο: Σιρθςθ κανόνων αςφαλείασ και υγείασ ςτο ζργο 

39.1  Ο ανάδοχοσ του ζργου ζχει τθν υποχρζωςθ και τθν αποκλειςτικι ευκφνθ να τθρεί τουσ 

κεςπιςκζντεσ Κανόνεσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςτα ζργα και λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα 

μζτρα, τόςο για τθν προςταςία και τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων του εργατοχπαλλθλικοφ 

προςωπικοφ που απαςχολείται για τθν καταςκευι του ζργου, όςο και για τθν προςταςία 

τθσ υγείασ αυτοφ και τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. 

39.2    Τα ανωτζρω μζτρα κα λαμβάνονται με βάςει και τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Αςφάλειασ 

και Υγείασ που κακορίηονται από το Π.Δ. 305/1996 «ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ 

και υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται τα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε 

ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 92/57/ΕΟΚ» , το Π.Δ. 17/1996 «μζτρα για τθ βελτίωςθ 

αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ 
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Οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», τθν εγκφκλιο του Υπ. Εργαςίασ αρικμ. 

130329/3-7-95 «αντιμετϊπιςθ τθσ κερμικισ καταπόνθςθσ των εργαηομζνων κατά το 

κζροσ», το Π.Δ. 396/1994 «ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χριςθ 

από τουσ εργαηομζνουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία προσ 

ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία του Συμβουλίου 89/656/Ε0Κ» , το Π.Δ. 395/1994 

«ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ 

εργαςίασ από τουσ εργαηομζνουσ κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 

του Συμβουλίου 89/655/Ε0Κ» , το Π.Δ.85/1991 «προςταςία των εργαηομζνων από τουσ 

κινδφνουσ που διατρζχουν λόγω τθσ ζκκεςθσ τουσ ςτο κόρυβο κατά τθν εργαςία προσ 

ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία  86/188/ΕΟΚ», το Π.Δ. 70α/1998 «προςταςία των 

εργαηομζνων που εκτίκενται ςε αμίαντο κατά τθν εργαςία», το Π.Δ. 1073/1981 «περί 

μζτρων αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν εισ εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ 

φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Πολιτικοφ Μθχανικοφ», το Π.Δ. 778/1980 «περί μζτρων 

αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν», το Π.Δ. 95/1978 «περί μζτρων 

υγιεινισ και αςφάλειασ των απαςχολουμζνων εισ εργαςίεσ ςυγκολλιςεων», τθν 

απόφαςθ αρ. ΔΙΠΑΔ /οικ/ 889/14-1-2003 ΥΠΕΧΩΔΕ και όλα τα λοιπά ςχετικά 

διατάγματα-αποφάςεισ που ιςχφουν ςιμερα.  

 

Θεςςαλονίκθ, Ιοφνιοσ 2014 
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