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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ 

Γ.E.Y.A.  ΛΔΒΟΤ 

ΔΡΓΟ: ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΤΓΡΑΓΩΓΔΙΟ ΜΗΘΤΜΝΑ  

 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
 
Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζεί κε ηελ παξνχζα εξγνιαβία έρεη ηνλ ηίηιν: 
"ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΘΤΜΝΑ"   
 
Η κειέηε πνπ εθαξκφδεηαη εθπνλήζεθε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΔΕΤΑΛ ην 2020 

 

2. ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
Ωο πεξηνρή ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ν νηθηζκφο Μήζπκλαο θαη ε επξχηεξε πεξηνρή λνηηααλαηνιηθά ηνπ 
νηθηζκνχ κεηαμχ ησλ γεσηξήζεσλ Γ1, Γ2, Γ3 θαη ηεο πθηζηάκελεο Δεμακελήο Μήζπκλαο. 
 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη: 
- Η θαηαζθεπή ηξηψλ λέσλ Καηαζιηπηηθψλ αγσγψλ απφ ηηο γεσηξήζεηο Γ1, Γ2, Γ3 έσο ηελ 

πθηζηάκελε δεμακελή Μήζπκλαο. 
- Σκεκαηηθή αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ αγσγνχ άξδεπζεο  
- Σκεκαηηθή αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ αγσγνχ πδξνδφηεζεο νηθηψλ  
- Η πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ απαηηνχκελνπ Ηιεθηξνκεραλνινγηθνχ 

Εμνπιηζκνχ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
ιεηηνπξγίαο απφ ην Κέληξν Ειέγρνπ ηεο ΔΕΤΑΛ ησλ ηξηψλ γεσηξήζεσλ Κνπληνπξηψηε, 
Αληξίθνπ θαη Αγίνπ Ιγλαηίνπ ηνπ Έξγνπ «Εμσηεξηθφ δίθηπν χδξεπζεο Μήζπκλαο». 

 

3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΩΝ  
 

3.1 ΔΡΓΑ  Π.Μ. 
 
Σα έξγα Π.Μ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ κε ηελ παξνχζα εξγνιαβία σο απνηππψλνληαη ζην 
ρέδην 2 είλαη ηα παξαθάησ: 
 

α. Γίκηςα Ύδπεςζηρ από γεωηπήζειρ Γ1, Γ2, Γ3 έωρ ςθιζηάμενη δεξαμενή οικιζμού 
-  Αγωγός Γ1 - Δ  

πλνιηθφ κήθνο αγσγνχ: L = 1.320 m,  Δηαηνκή PΕ Φ125, 10 θαη 16 Atm. 
 
-  Αγωγός Γ2 - Δ  

Ο αγσγφο ηνπνζεηείηαη ζε θνηλφ φξπγκα απφ ην ζεκείν 187 έσο ηελ Δεμακελή 
πλνιηθφ κήθνο αγσγνχ: L = 1.292 m,  Δηαηνκή PΕ Φ140, 10 θαη 16 Atm. 

 
-  Αγωγός Γ3 - Δ  

Ο αγσγφο ηνπνζεηείηαη ζε θνηλφ φξπγκα απφ ην ζεκείν 244 έσο ηελ Δεμακελή 
πλνιηθφ κήθνο αγσγνχ: L = 1.118 m, Δηαηνκή PΕ Φ140, 10 θαη 16 Atm. 
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β. Ανηικαηάζηαζη ςθιζηάμενος αγωγού ςδποδόηηζηρ οικιών  
 
Λφγσ ηεο ζηελφηεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζην ηκήκα 202 - 244 απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε 
ηνπ πθηζηάκελν αγσγνχ πδξνδφηεζεο νηθηψλ ηεο πεξηνρήο 
Μπνξεί λα απαηηεζεί, γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ιφγνπο, αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ 
αγσγψλ χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ θαη ζε άιια ηκήκαηα ηνπ έξγνπ     
 
Ο αγσγφο ηνπνζεηείηαη ζε θνηλφ φξπγκα κε ηνπο θαηαζιηπηηθνχο αγσγνχο 
πλνιηθφ (πξνεθηηκψκελν) κήθνο αγσγνχ: L = 600 m, Δηαηνκή PΕ Φ63 θαη Φ90 10 Atm. 
 

 

γ. Ανηικαηάζηαζη ςθιζηάμενος αγωγού απδεςηικού δικηύος  
 
ην ηκήκα 202 - 244 πθίζηαηαη αγσγφο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ PVC Φ200 ν νπνίνο ιφγσ 
ζηελφηεηαο νδηθνχ δηθηχνπ θαη κηθξνχ βάζνπο ηνπνζέηεζήο ηνπ, κπνξεί λα ρξεηαζηεί 
αληηθαηάζηαζε ζε εθηεηακέλα ηκήκαηά ηνπ. 
Ο αγσγφο, φπνπ απαηηεζεί αληηθαηάζηαζε, ηνπνζεηείηαη ζε θνηλφ φξπγκα κε ηνπο αγσγνχο 
Γ1- Δ θαη Γ2-Δ 
πλνιηθφ (πξνεθηηκψκελν) κήθνο αγσγνχ: L = 300 m, Δηαηνκή PΕ Φ2000 10 Atm. 
 

ςνολικό μήκορ αγωγών: L = 4.600 m  

ςνολικό μήκορ σάπαξηρ: L 1.900 m (ιφγσ ραξάμεσλ αγσγψλ ζε θνηλά νξχγκαηα) 
 
ηα ζπλνιηθά κήθε ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα απξφβιεπηα 

 

3.2 Η/Μ ΔΡΓΑ  
 
Με ην παξφλ έξγν πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ θαη ησλ ηξηψλ 
γεσηξήζεσλ  (πιελ ηνπ αξρηθνχ ηκήκαηνο απφ ραιπβδνζσιήλα ηεο γεψηξεζεο Αληξίθνπ) κε 
ηξεηο αλεμάξηεηνπο ζσιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην HDPE, φπσο ιεπηνκεξψο ζηελ Σερληθή 
Πεξηγξαθή ησλ πδξαπιηθψλ εξγαζηψλ αλαγξάθεηαη. Αληηζέησο δελ πξνβιέπεηαη πξνο ην παξφλ 
αληηθαηάζηαζε ησλ αληιηψλ θαη ηνπ ινηπνχ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ε νπνία ζα 
εθηειεζζεί πηζαλφλ κειινληηθά χζηεξα απφ εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ησλ αληιηψλ κεηά ηελ 
αληηθαηάζηαζε ησλ ζσιήλσλ. 

Πέξαλ ηεο αιιαγήο ησλ θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ ζην έξγν  πεξηιακβάλνληαη θαη εξγαζίεο πνπ 
αθνξνχλ ζηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα : 

1. Πξνζζήθε ελφο ζπζηήκαηνο ζπλερνχο κέηξεζεο ζηάζκεο λεξνχ ζηε ρακειή δεμακελή. 

 ηε ρακειή δεμακελή ζα ηνπνζεηεζεί έλαο κεηξεηήο ζπλερνχο κέηξεζεο ζηάζκεο λεξνχ 
ρσξεηηθνχ ηχπνπ θαηάιιεινο γηα κέηξεζε ζε φιν ην κήθνο κεηαβνιήο ηεο ζηάζκεο ζε 
δεμακελή πνπ έρεη ζπλνιηθφ χςνο απφ ππζκέλα ζε νξνθή 3 m. Ο κεηξεηήο ζα απνηειείηαη 
απφ ην αηζζεηήξην θαηάιιειν γηα πφζηκν λεξφ πνπ ζα είλαη βπζηζκέλν ζην λεξφ κέζα ζε 
θαηαθφξπθν ζσιήλα PVC DN110, ζηελ θεθαιή ηνπ νπνίνπ ζα ππάξρεη κεηαηξνπέαο κε 
έμνδν ζήκα 4-20 mA θαη απφ ηξνθνδνηηθφ κε ηάζε εηζφδνπ 230 V θαη θαηάιιειε ηάζε 
εμφδνπ, ην νπνίν ζα θέξεη ελζσκαησκέλε νζφλε έλδεημεο ηεο ζηάζκεο λεξνχ 0-100% θαη ην 
νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ θαησηέξσ αλαθεξφκελν ειεθηξηθφ πίλαθα. 

2. Πξνζζήθε ελφο ζπζηήκαηνο ηειεκεηάδνζεο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (GSM) ηεο ζηάζκεο 
λεξνχ ηεο ρακειήο δεμακελήο πξνο ην Κέληξν Ειέγρνπ ηεο ΔΕΤΑΛ. 
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Η ζηάζκε λεξνχ ηεο δεμακελήο ζα κεηαδίδεηαη πξνο ην Κέληξν Ειέγρνπ ηεο ΔΕΤΑΛ κέζσ 
θηλεηήο ηειεθσλίαο (GSM). Σν ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη δηεπαθή (interface) γηα ηε 
κεηαηξνπή ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο εμφδνπ 4-20 mA ηνπ κεηξεηή ζηάζκεο ζε ςεθηαθφ θαη 
ζπζθεπή ηειεκεηάδνζεο κε modem θαη θάξηα SIM κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Η ηηκή ηεο ζηάζκεο 
λεξνχ ζα κεηαδίδεηαη ζην Κέληξν Ειέγρνπ αλά δηαζηήκαηα πεξίπνπ 10 min γηα λα πεξηνξηζζεί 
ν φγθνο ησλ κεηαδηδνκέλσλ δεδνκέλσλ. Καη ην ζχζηεκα ηειεκεηάδνζεο ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ 
θαησηέξσ αλαθεξφκελν ειεθηξηθφ πίλαθα. 

3. Πξνζζήθε ελφο ειεθηξηθνχ πίλαθα ζηε ρακειή δεμακελή. 

ηελ ρακειή δεμακελή ζα ηνπνζεηεζεί έλαο επίηνηρνο ειεθηξηθφο πίλαθαο πιαζηηθφο 
πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ IP65 πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ηξνθνδνηηθφ ηνπ κεηξεηή ζηάζκεο θαη 
ην ζχζηεκα ηειεκεηάδνζεο θαη ζα είλαη εθνδηαζκέλνο ηνπιάρηζηνλ κε κνλνθαζηθφ 
ξαγνδηαθφπηε 10 Α ζηελ είζνδν θαη απφ έλα κνλνθαζηθφ ξαγνδηαθφπηε 10 Α ζε θάζε κία 
απφ ηηο δχν αλαρσξήζεηο. Ο πίλαθαο ζα ηξνθνδνηεζεί απφ ηελ πθηζηάκελε παξνρή ΔΕΔΔΗΕ 
κε θαιψδην E1VV 3X1,5 κέζα ζε ζσιήλα πξνζηαζίαο. 

4. Πξνζζήθε ελφο κεηξεηή παξνρήο ζε θάζε γεψηξεζε. 

ε θάζε γεψηξεζε πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί έλαο κεηξεηήο παξνρήο ειεθηξνκαγλεηηθνχ 
ηχπνπ DN80, PN16 ζηε γεψηξεζε Κνπληνπξηψηε θαη DN100, PN16 ζηηο γεσηξήζεηο Αληξίθνπ 
θαη Αγίνπ Ιγλαηίνπ  κε ην απαηηνχκελν ηεκάρην εμάξκνζεο θαη ηηο ζσιελψζεηο πξνζαξκνγήο 
πξνο ηηο εθαηέξσζελ ζσιελψζεηο.  

Οη κεηξεηέο παξνρήο ζα είλαη ζπκπαγνχο ηχπνπ, θαηάιιεινη γηα πφζηκν λεξφ, ζα θέξνπλ 
θσηηδφκελε νζφλε αλαγξαθήο ηεο παξνρήο θαη ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο λεξνχ, ζα έρνπλ 
ζήκα εμφδνπ αλάινγν ηεο παξνρήο 4-20 mA θαη παικνχ γηα νγθνκέηξεζε θαη ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ζηε ζσιήλσζε θαηάζιηςεο ηεο γεψηξεζεο κε παξάιιειε κεηαθνξά ηεο 
πθηζηακέλεο δηθιείδαο απνκφλσζεο θαηάληη ηνπ κεηξεηή παξνρήο, κε επζχγξακκα ηεκάρηα 
γαιβαληζκέλνπ ραιπβδνζσιήλα άλεπ ξαθήο ηεο απηήο δηακέηξνπ κε ηνλ κεηξεηή θαη κήθνπο 
ηνπιάρηζηνλ 0,50 m αλάληη ηνπ κεηξεηή θαη 0,40 m θαηάληη απηνχ. Καηάληη ηνπ κεηξεηή θαη 
κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ επζχγξακκνπ ζσιήλα ζα παξεκβιεζεί ην ηεκάρην εμάξκνζεο. 

Κάζε κεηξεηήο παξνρήο ζα ηξνθνδνηεζεί απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηεο γεψηξεζεο κε  ηάζε 
230 V ac κέζσ θαισδίνπ E1VV 3X1,5 θαη ε έμνδφο ηνπ 4-20 mA ζα ζπλδεζεί πξνο ηελ 
δηεπαθή (interface) ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεκεηάδνζεο κε θαιψδην LiYCY 2X0,75 η.ρ.. 

5. Πξνζζήθε ελφο ζπζηήκαηνο ηειεκεηάδνζεο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (GSM) απφ θάζε 
γεψηξεζε πξνο ην Κέληξν Ειέγρνπ ηεο ΔΕΤΑΛ. 

Απφ θάζε γεψηξεζε ζα κεηαδίδνληαη πξνο ην Κέληξν Ειέγρνπ ηεο ΔΕΤΑΛ κέζσ ζπζηήκαηνο 
θηλεηήο ηειεθσλίαο (GSM) ε παξνρή ηεο αληιίαο θαη ηέζζεξα ςεθηαθά ζήκαηα «ιεηηνπξγία – 
ζηάζε – βιάβε αληιίαο» θαη «θαηψηαηε ζηάζκε λεξνχ ζηε γεψηξεζε». Σν ζχζηεκα ζα 
πεξηιακβάλεη δηεπαθή (interface) γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο εμφδνπ 4-20 mA 
ηνπ κεηξεηή παξνρήο ζε ςεθηαθφ θαη ζπζθεπή ηειεκεηάδνζεο κε modem θαη θάξηα SIM 
κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζε ειεθηξηθφ πίλαθα πιαζηηθφ πξνζηαζίαο 
ηνπιάρηζηνλ IP65. 
Σα ζήκαηα «ιεηηνπξγία-ζηάζε» αληιίαο ζα πξνέιζνπλ απφ ςπρξή επαθή ηνπ ξειέ ηεο 
αληιίαο, ελψ ην ζήκα «βιάβε» ζα πξνέιζεη απφ βνεζεηηθή επαθή ηνπ ζεξκηθνχ ηεο αληιίαο. 
Σν ζήκα «θαηψηαηε ζηάζκε λεξνχ ζηε γεψηξεζε» ζα πξνέιζεη απφ ην ξειέ ηνπ ειεθηξνδίνπ 
πξνζηαζίαο απφ ιεηηνπξγία ελ μεξψ. ηελ γεψηξεζε Κνπληνπξηψηε, φπνπ δελ ππάξρεη 
δηάηαμε πξνζηαζίαο απφ ιεηηνπξγία ελ μεξψ ην ζήκα απηφ δελ ζα πινπνηεζεί πξνζσξηλά 
αιιά ε πξφβιεςε κεηάδνζήο ηνπ ζα ππάξρεη γηα κειινληηθή ρξήζε, φηαλ αληηθαηαζηαζεί ε 
πνκφλα θαη ηνπνζεηεζεί ε ζρεηηθή δηάηαμε. 
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Η ηηκή ηεο παξνρήο ζα κεηαδίδεηαη ζην Κέληξν Ειέγρνπ αλά δηαζηήκαηα πεξίπνπ 10 min γηα 
λα πεξηνξηζζεί ν φγθνο ησλ κεηαδηδνκέλσλ δεδνκέλσλ. 
Σν ζχζηεκα ηειεκεηάδνζεο ζα ηξνθνδνηεζεί απφ ηνλ πθηζηάκελν ειεθηξηθφ πίλαθα ηεο 
γεψηξεζεο κε θαιψδην E1VV 3Υ1,5 κέζα ζε πξνζηαηεπηηθφ ζσιήλα. 

6. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ιήςεο ζεκάησλ κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο 
(GSM) θαη απεηθφληζεο ζε νζφλε ηεο θαηάζηαζεο ηεο δεμακελήο θαη ησλ γεσηξήζεσλ ζην 
Κέληξν Ειέγρνπ ηεο ΔΕΤΑΛ. 

ην Κέληξν Ειέγρνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα ιήςεσο κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε 
ελζσκαησκέλν modem θαη θάξηα SIM δεδνκέλσλ θαη ππνινγηζηήο PC κε ιεηηνπξγηθφ 
ζχζηεκα Windows 10 ζπλδεδεκέλνο κε αζχξκαην πιεθηξνιφγην θαη κε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 
15,6’’, φπνπ ζα εκθαλίδεηαη ζε έγρξσκε απεηθφληζε ε ζηάζκε λεξνχ ζηε δεμακελή θαζψο θαη 
ε παξνρή θαη ε θαηάζηαζε ζε θάζε γεψηξεζε βάζεη ησλ ηεζζάξσλ ζεκάλζεσλ. Ο 
ππνινγηζηήο ζα απνζεθεχεη θαη ζα δηαηεξεί ηελ αλά δεθάιεπην ιήςε ησλ ηηκψλ ησλ 
ηεζζάξσλ αλαινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζα αλαλεψλεη απηήλ κε θάζε ιήςε λέαο κέηξεζεο. 

 

4. ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ  

 

4.1 ΤΝΘΗΚΔ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ 
 
Οη εθζθαθέο νξπγκάησλ ηνπ παξφληνο έξγνπ εθηεινχληαη εληφο αγξνηηθνχ θαη δεκνηηθνχ νδηθνχ 
δηθηχνπ θαη κηθξά ηκήκαηα εληφο ηδηνθηεζηψλ. ηα ηκήκαηα ησλ αγσγψλ πνπ δηέξρνληαη απφ 
ηδηνθηεζίεο, σο θαίλεηαη ζην θεθάιαην 4.5, γίλεηαη δηακφξθσζε πξνζσξηλήο νδνχ πξφζβαζεο γηα 
ηε δηεπθφιπλζε ησλ εξγαζηψλ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί θαηά ηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ 
πνπ ραξάζζνληαη ζε επαξρηαθφ, δεκνηηθφ ή αγξνηηθφ νδηθφ δίθηπν, ψζηε νη εξγαζίεο λα γίλνπλ 
θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα κελ δηαθνπεί ε θπθινθνξία.  
 
Οη εθζθαθέο σο πξνο ην ρψξν εθηέιεζεο ησλ δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ ΕΣΕΠ 
08-01-03-01 παξ. 3.1.3:  

α) Δκζκαθέρ εκηόρ καηοικημένων πεπιοσών (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εθζθαθέο πνπ 
εθηεινχληαη εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο νδψλ ρσξίο δηεξρφκελε θπθινθνξία)  

β) Δκζκαθέρ ενηόρ καηοικημένων πεπιοσών θαη ζην εχξνο καηάιεςεο νδηθψλ αμφλσλ ππφ 
θπθινθνξία.  

 
ην παξφλ έξγν ζηελ θαηεγνξία (α) (εθζθαθέο εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ) πεξηιακβάλνληαη ηα 
παξαθάησ ηκήκαηα:  
- Γ1 έσο 112 
- Γ2 έσο 187  
- 12 έσο 241 
- 48 έσο Δεμ 
 
θαη απνδεκηψλνληαη κε ηα άξζξα 3.1 θαη 3.2 ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.  
 
Σα ινηπά ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληα ζηελ θαηεγνξία (β) (εθζθαθέο εληφο θαηνηθεκέλσλ 
πεξηνρψλ) θαη απνδεκηψλνληαη κε ηα άξζξα 4.1 θαη 4.2 ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.  
 
Όπνπ γίλεηαη θαηαζθεπή αγσγψλ ζηελ ίδηα ράξαμε κε ηνπο πθηζηάκελνπο, ζα πξέπεη ε θαηαζθεπή 
ησλ λέσλ αγσγψλ λα γίλεη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε θαζφιν ην δηάζηεκα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 
θαη έσο ηελ απνπεξάησζε απηνχ, λα κελ δηαθφπηεηαη ε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ απφ ηνπο πδξνδφηεο 
πξνο ηελ δεμακελή ηνπ νηθηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί  ν νηθηζκφο σο πξνο ηελ χδξεπζε ησλ 
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δεκνηψλ ηνπο, θαζψο θαη λα δηαηεξείηαη ζε ιεηηνπξγία ην πθηζηάκελν αξδεπηηθφ δίθηπν  ε 
πεξίπησζε πνπ δηαηεξνχληαη νη παιαηνί αγσγνί γηα πξνζσξηλή κεηαθνξά λεξνχ απφ ηνπο 
πδξνδφηεο έσο ηε δεμακελή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, ζα πξέπεη κεηά ην ηέινο ηεο 
θαηαζθεπήο ησλ λέσλ δηθηχσλ χδξεπζεο, λα έρνπλ ηεζεί νη παιαηνί αγσγνί εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη ε 
κεηαθνξά λεξνχ λα γίλεηαη κέζσ ησλ λέσλ δηθηχσλ.  
 
ηα ηκήκαηα φπνπ γίλεηαη αληηθαηάζηαζε  εζσηεξηθψλ χδξεπζεο, ζα πξέπεη ε θαηαζθεπή ησλ λέσλ 
δηθηχσλ  λα γίλεη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε θαζφιν ην δηάζηεκα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη έσο ηελ 
απνπεξάησζε απηψλ, λα ιεηηνπξγεί ε πεξηνρή σο πξνο ηελ χδξεπζε ησλ θαηνίθσλ ηεο. Γηα ην ιφγν 
απηφ πξνβιέπεηαη ε πξνζσξηλή ελαέξηα πδξνδφηεζε κεηά ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζεσλ νηθηψλ 
(φπνπ δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ελ ιεηηνπξγία ν παιαηφο αγσγφο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
θαηαζθεπήο ηνπ λένπ δηθηχνπ) πξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ λένπ δηθηχνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, 
 ν Αλάδνρνο ζα απνδεκεησζεί κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο 
 
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθ. 2 ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο 1 (Γεληθνί Όξνη) ηνπ ηεχρνπο Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.  
 
Επηζεκαίλεηαη φηη, ε δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Εθζθαθψλ Καηαζθεπψλ θαη Καηεδαθίζεσλ 
(Α.Ε.Κ.Κ.) ζα γίλεηαη θαη ζα απνδεκηψλεηαη σο νξίδεηαη ζην άξζξν 43 ηεο .Τ. ηνπ έξγνπ. 
 
 

4.2 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  
 
Σα πιάηε ησλ νξπγκάησλ θαη νη απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζηηο αληίζηνηρεο ΕΣΕΠ θαη ζηα ζρέδηα ησλ ηππηθψλ δηαηνκψλ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ κε ηηο εμήο 
επηζεκάλεηο, φζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ αληηζηεξίμεσλ: 
α) Σν πιάηνο ηνπ νξχγκαηνο ζηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ηνπνζεηνχληαη αληηζηεξίμεηο 

πξνζαπμάλεηαη θαηά 20 cm αλεμαξηήησο πάρνπο θαη είδνπο εθαξκνδφκελεο αληηζηήξημεο. 
β)  Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 1,75 m εθαξκφδνληαη νη ηππηθέο δηαηνκέο ηεο ΕΣΕΠ 08-01-03-01 

παξ. 5.5. Η κέζνδνο αληηζηήξημεο θαηά θαλφλα είλαη κε μπινδεχγκαηα ιφγσ ηεο θχζεο 
εδάθνπο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Ο αλάδνρνο, ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο 
άιινπ ηχπνπ αληηζηήξημεο απφ ηα μπινδεχγκαηα ζα ζπληάζζεη εηδηθή γεσηερληθή κειέηε 
ηεθκεξίσζεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1.7 ηεο .Τ. Οη αληηζηεξίμεηο πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 3 (α θαη β) δελ απνδεκηψλνληαη ηδηαηηέξσο, θαζφζνλ ζεσξνχληαη 
ζπνξαδηθέο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ εθζθαθήο νξπγκάησλ 
ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.  

 
Επηζεκαίλεηαη φηη νη αληηζηεξίμεηο ζα δηαξθνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ 
νξχγκαηνο (εθζθαθέο, ζσιελψζεηο, εγθηβσηηζκφο κε άκκν θιπ.) θαη ζα αίξνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο επίρσζεο.  
 
Ο ππζκέλαο ηνπ ζθάκκαηνο κνξθψλεηαη επίπεδνο, ζα δηαζηξψλεηαη ε ππφβαζε άκκνπ, ζα 
ηνπνζεηείηαη ν αγσγφο θαη ζα ζπλερίδεηαη ε θαηαζθεπή ηεο επίρσζεο ζχκθσλα κε ηελ ηππηθή 
δηαηνκή. Η επίρσζε πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ηα πξντφληα εθζθαθήο είλαη θαηάιιεια ζα επηιέγνληαη γηα ηελ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο.  
 
Η πξνζαχμεζε εθζθαθψλ ιφγσ ζπλζεθψλ ζηελφηεηαο ρψξνπ ζα ιακβάλεηαη κφλν φηαλ 
ππνρξεσηηθά νη εξγαζίεο εθζθαθψλ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν φπσο ζε 
πεδνδξφκηα ή ζην έξεηζκα νδψλ ρσξίο ηελ θαηάιεςε ηνπ νδνζηξψκαηνο ή ζε νδνχο πιάηνπο 
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κηθξφηεξν ησλ 2,00 κέηξσλ, ρσξίο θακία άιιε πξφζζεηε απνδεκίσζε (π.ρ. κεηαθνξέο πξντφλησλ 
θαη πιηθψλ θιπ.). 
 
Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο απνθαηαζηάζεηο ησλ νδνζηξσκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ψζηε ην ηειηθφ νδφζηξσκα λα είλαη φπσο ζηελ αξρηθή ηνπ 
κνξθή.   
 
Σν έξγν ζα παξαιακβάλεηαη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκψλ – 
ειέγρσλ θιπ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 
πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ησλ ηπρφλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ (εξγαζία θαη πιηθά) εάλ δηαπηζησζνχλ 
κε ζπκκνξθψζεηο θαηά ηηο δνθηκέο θαη ηνπο ειέγρνπο. Οη παξαπάλσ εξγαζίεο δελ επηκεηξνχληαη 
ρσξηζηά δηφηη είλαη ελζσκαησκέλεο ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ  
 
Επηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά ζα ηίζεληαη ππ’ φςηλ ηεο ππεξεζίαο πξνο 
έγθξηζε, πξηλ ηελ ελζσκάησζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα πάληα ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. 

 
4.3 ΤΛΙΚΟ ΩΛΗΝΩΝ 

 
Σα δίθηπα θαηαζθεπάδνληαη απφ ζσιήλεο PE 3εο γεληάο, νλνκαζηηθήο πηέζεσο 10 θαη 16 atm.  
Όινη νη ζσιήλεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζα είλαη θαηάιιειεο αληνρήο θαη ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο Εγθεθξηκέλεο Οξηζηηθήο Μειέηεο. 

 
4.4 ΤΚΔΤΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ 
 
ηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε ηνπνζεηνχληαη δηθιείδεο, εθθελσηέο θαη αεξεμαγσγνί 
νλνκαζηηθήο πίεζεο αληίζηνηρεο απηήο ησλ ζσιήλσλ, ζε θξεάηηα θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
 
Γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ αγσγψλ πξνβιέπνληαη ζψκαηα αγθχξσζεο ζηα 
ζεκεία ησλ θακππιψλ, ζε κεγάιεο θιίζεηο, ζηα ζεκεία δηαθιαδψζεσλ, αιιαγήο δηαηνκήο θιπ. ε 
θάζε απιφ ηαπ, δηθιείδα ή ζπζηνιή, νη αγθπξψζεηο απηέο ζεσξνχληαη επηβεβιεκέλεο.  
 
ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο εθθελσηψλ, ε εθθέλσζε γίλεηαη ζε παξάπιεπξα πθηζηάκελα ηερληθά. 
 
Σα θξεάηηα χδξεπζεο  ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C20/25 θαη φια ζα θέξνπλ 
θαιχκκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν.  
 

4.5 ΓΙΔΛΔΤΗ ΜΔΑ ΑΠΟ ΙΓΙΟΚΣΗΙΔ  

 
Γηα ηελ αξηηφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε ράξαμε ησλ δηθηχσλ θαη δεδνκέλεο ηεο κε χπαξμεο 
θαηάιιεινπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ λα εμππεξεηεί, θάπνηα ηκήκαηα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δηέιζνπλ 
κέζα απφ ηδηνθηεζίεο. Η δηέιεπζε ησλ αγσγψλ κέζα απφ ηηο ηδηνθηεζίεο δηέπεηαη απφ ζρεηηθή 
λνκνζεζία (Άξζξν 259 ηνπ Π.Δ. 323/89 θαη άξζξα 274, 275 ηνπ Π.Δ. 410/95).  
 
Σα ηκήκαηα αγσγψλ πνπ δηέξρνληαη κέζα απφ ηδηνθηεζίεο θαίλνληαη αθνινχζσο: 
  
Σκήκα Γ1 έσο 202 Φ125  16 atm, L=32 m  
Σκήκα Γ2 έσο 187 Φ140 16 atm, L=70  
Σκήκα 227 έσο 112 Φ125 θαη Φ140 16 atm, L=49 m  
Σκήκα 12 έσο 244  Φ160 16 atm, L=267 m  
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4.6 ΓΙΚΣΤΑ ΟΚΩ 

 
Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί θαηά ηε θάζε ησλ εθζθαθψλ θαηά κήθνο ηνπ δεκνηηθνχ θαη 
επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, θαζ΄ φιν ην κήθνο απηνχ, ιφγσ πηζαλήο δηέιεπζεο δηθηχνπ 
ηειεπηθνηλσληψλ ή θαη άιισλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  
 
Ο Αλάδνρνο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (ην πνιχ εληφο είθνζη εκεξψλ) ππνρξενχηαη 
λα ελεκεξψζεη ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο-νξγαληζκνχο (ΔΕΗ, ΟΣΕ, θ.α.) γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ έξγνπ, θαη λα πξνβεί ζηε ιήςε νδεγηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Ο.Σ.Ε., Δ.Ε.Η., θιπ.) γηα 
ηελ χπαξμε θαισδίσλ θαη αγσγψλ ησλ παξαπάλσ Οξγαληζκψλ ζηηο ζέζεηο ησλ έξγσλ, θαζψο θαη 
πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, ζηελ απνθάιπςε θαη εληνπηζκφ (αθξηβή πξνζδηνξηζκφ) 
απηψλ θαζψο θαη ζηελ κεηέπεηηα πξνζηαζία ηνπο πξνο απνθπγή δεκηψλ, ε απνθαηάζηαζε ή ε 
απνδεκίσζε ησλ νπνίσλ ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Επίζεο ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα 
θαη αθνχ έρεη ιάβεη γλψζε ηεο πεξηνρήο θαη ησλ  ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη 
εγγξάθσο ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ θαη ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηηο ηπρφλ εγθαηαζηάζεηο δηθηχσλ ΟΚΩ 
(θνιψλεο ΔΕΗ & ΟΣΕ, Τπνζηαζκνί ΔΕΗ) νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ θαηαζθεπή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, 
θαη ρξεηάδνληαη κεηαηφπηζε ή άξζε, γηα ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο κεηαηφπηζεο κε θνηλνπνίεζε 
ζηελ Τπεξεζία. Οη δαπάλεο κεηαηφπηζεο ή άξζεο απηψλ βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε θαη θαηαβάιινληαη 
απ’ επζείαο απ’ απηφλ εθηφο εάλ ε αλάγθε κεηαηφπηζεο πξνέθπςε απφ απζαίξεηεο ελέξγεηεο ηνπ 
Αλαδφρνπ νπφηε βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ ίδην. 
 
Σαπηφρξνλα φκσο θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γεληθά λα 
ελεξγεί θαη λα νριεί ηηο Τπεξεζίεο, Οξγαληζκνχο θιπ γηα επίζπεπζε ησλ εξγαζηψλ κεηαηφπηζεο, 
απνκάθξπλζεο, ππνζηήξημεο θιπ. ησλ ηπρφλ δηθηχσλ ηνπο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ θαηαζθεπή ησλ 
εξγαζηψλ θαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη απξνθάζηζηα ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα εγείξεη αμηψζεηο 
απνδεκίσζεο ηνπ γηα δπζρέξεηεο θαη θαζπζηεξήζεηο. 
 

4.7 ΩΜΑΣΑ ΑΓΚΤΡΩΗ  
 

ψκαηα αγθχξσζεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζε φιεο ηηο ζέζεηο ησλ αγσγψλ ππφ πίεζε, φπνπ ιφγσ 
ράξαμεο (θακπχιεο) ή εηδηθψλ ηεκαρίσλ (ζπζηνιέο, ηαπ θιπ.) ή ζπζθεπψλ ειέγρνπ αζθαιείαο 
(δηθιείδσλ θιπ.) ή κεγάιεο θαηά κήθνο θιίζεο ππάξρεη θίλδπλνο λα κεηαθηλεζνχλ νη ζσιήλεο ηφζν 
απφ ηε ζεσξεηηθή γξακκή ηεο ράξαμεο απηψλ φζν θαη απφ ηελ κεθνηνκή ηνπο. Σα ζψκαηα 
αγθχξσζεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπεη ε εγθεθξηκέλε κειέηε. Ο αλάδνρνο 
επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ έξγνπ λα επηζεκάλεη ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζσκάησλ 
αγθχξσζεο ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θαη λα θαηαζθεπάζεη απηά εθφζνλ ιάβεη ηελ 
έγθξηζε ηεο Επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, επζπλφκελνο γηα θάζε δεκηά απφ έιιεηςε ζσκάησλ 
αγθχξσζεο ή θαηαζθεπή αλεπαξθψλ ηνηνχησλ, εθφζνλ δελ δήηεζε έγθαηξα απφ ηελ Επηβιέπνπζα 
Τπεξεζία έγθξηζε λα ηα θαηαζθεπάζεη. 
 
Σα ζψκαηα αγθχξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθή ηφζν γηα ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο φζν θαη γηα ηηο 
δνθηκέο θαη πάλησο γηα λα παξαιακβάλνπλ ηηο αλαπηπζζφκελεο δπλάκεηο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ 
πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζσιήλσλ. 
 
Η εθζθαθή γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο ζα πξέπεη λα γίλεη αθξηβψο ζηηο 
απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο, ψζηε ε βάζε θαη νη θαηαθφξπθεο πιεπξέο ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο λα 
εθάπηνληαη ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο θαη ην ζθπξφδεκα λα παθηψλεηαη κέζα ζην έδαθνο κε 
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ μπινηχπσλ έζησ θαη εάλ απαηηείηαη ε επαχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζψκαηνο 
αγθχξσζεο. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ βάζνπο ηνπνζεηήζεσο ηνπ ζψκαηνο 
αγθχξσζεο, θξηζεί φηη ην δεκηνπξγνχκελν θελφ κεηαμχ παξεηάο νξχγκαηνο εδάθνπο θαη παξεηάο 
ζψκαηνο αγθχξσζεο είλαη κεγάιν, ηφηε ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί μπιφηππνο γηα ηελ έγρπζε ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαη ην θελφ λα γεκίζεη κε ζπκππθλσκέλν ακκνράιηθν ηερληθψλ έξγσλ ζε ηξψζεηο 30 
εθ. κε βαζκφ ζπκππθλψζεσο 95% ηεο ηξνπνπνηεκέλεο κεζφδνπ PROCTOR.  
 
Σν ηκήκα ηεο εθζθαθήο, ην ππεξάλσ ηεο ζηάζκεο αλσηέξαο επηθαλείαο ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο 
ζα επηρσζεί, φπσο πξνβιέπεηαη γεληθψο λα επηρσζνχλ νη αγσγνί. 
 

4.8  ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ  
 
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο 
ηνπηθήο Εθνξείαο Αξραηνηήησλ.  
 
Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο 
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» θαη ηεο εγθπθιίνπ 3785/02-06-2010 ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ζα ζπληαρζεί «κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ΔΕΤΑΛ θαη ηεο ΕΦΑ 
Λέζβνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ εθ κέξνπο ηεο κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, 
ζχκθσλα κε ηελ αιιεινγξαθία πνπ ζα πξνεγεζεί.  
 
ε θάζε πεξίπησζε ζπλάληεζεο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ 
εξγαζηψλ, εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.3028/2002. 
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5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ  
 
Ο πξνυπνινγηζκφο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ σο έρεη απηφ πεξηγξαθεί παξαπάλσ είλαη: 
 
Εξγαζίεο δηθηχσλ 267.936,05  
Η/Μ εξγαζίεο  16.569,00  

ύνολο επγαζιών  284.504,05  
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 51.210,73  
Απξφβιεπηα   15% 50.357,22  
Λνηπέο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο 20.000.00  
Πξφβιεςε αλαζεψξεζεο 928,00  

Άθποιζμα 407.000,00  

Φ.Π.Α.  17% 69.190,00  

ΤΝΟΛΟ 476.190,00 Επξψ 

 
 
 
 
Μπηηιήλε, Μάηνο 2021     
  ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ          
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Άρκρο 1. Αντικείμενο τθσ υγγραφισ   

Αντικείμενο τθσ παροφςθσ .Τ. είναι θ διατφπωςθ των ειδικϊν όρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε 

ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ  των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν και με τα ςχζδια και διαγράμματα που ζχουν 

εγκρικεί από τον Εργοδότθ κα εκτελεςτεί θ καταςκευι του ζργου «Εξωτερικό Δίκτυο Υδρευςθσ 

Μικυμνασ». 

Σο ακριβζσ αντικείμενο του  ζργου  κα είναι όπωσ ορίηεται ςτθν Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ, το Σεφχοσ 

Σεχνικι Περιγραφι και τα λοιπά Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ.  

Άρκρο 2. Οριςμοί 

Οι λζξεισ και εκφράςεισ που χρθςιμοποιοφνται ζχουν το νόθμα που κακορίηεται ςτο Άρκρο 2 του 

Ν.4412/16 και επί πλζον όπωσ κακορίηεται κατωτζρω: 

α.  «υμβατικό Σίμθμα»: το ποςό του εργολαβικοφ ςυμφωνθτικοφ (δαπάνθ εργαςιϊν μαηί με 

ΓΕ και ΟΕ και ποςό απροβλζπτων δαπανϊν) χωρίσ τθν ανακεϊρθςθ και το ΦΠΑ. 

β. «Ζργο»: το ςφνολο των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθ φμβαςθ, τισ οποίεσ 

καλείται να εκπλθρϊςει ο Ανάδοχοσ και οι οποίεσ ςυνιςτοφν τθν παροχι του.  

γ.  «Προςωρινζσ Εργαςίεσ» ι «Προςωρινά Ζργα»: όλεσ οι εργαςίεσ, τα ζργα και οι 

εγκαταςτάςεισ κάκε είδουσ, που ζχουν προςωρινό χαρακτιρα και απαιτοφνται για τθν 

εκτζλεςθ του ζργου. 

δ.   «Μόνιμεσ Εργαςίεσ» ι «Μόνιμα Ζργα»: όλα τα μόνιμου χαρακτιρα ζργα, που κα 

εκτελεςτοφν και κα ςυντθρθκοφν ςφμφωνα με τθ φμβαςθ. 

ε. «Εργοτάξιο»: το ςφνολο των χϊρων όπου πραγματοποιοφνται εργαςίεσ και γενικά 

εκτελείται τεχνικό ζργο, όπωσ ορίηεται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. 

ςτ. «Τπθρεςία»: θ αρμόδια κατά περίπτωςθ Τπθρεςία του Κυρίου του Ζργου (ΚτΕ), θ οποία 

δθμοπρατεί το ζργο και ςυναλλάςςεται με τον Ανάδοχο ωσ Διευκφνουςα Τπθρεςία ι / και 

ωσ Προϊςταμζνθ Αρχι, όπωσ κατά περίπτωςθ ορίηεται ςτον Νόμο και ςτθ διακιρυξθ 

Δθμοπραςίασ. 

η. «Διαγωνιηόμενοι» ι «Διαγωνιηόμενοσ»: οι εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ι / και κοινοπραξίεσ 

των ανωτζρω επιχειριςεων που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ ςτο 

Διαγωνιςμό τθσ ανάκεςθσ εκτζλεςθσ του ζργου. 

θ. «Απρόβλεπτεσ Δαπάνεσ»: οι δαπάνεσ που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτοφν πλιρωσ ςτθ 

φάςθ δθμοπράτθςθσ του ζργου και δεςμεφονται για να καλφψουν τισ δαπάνεσ που 

ορίηονται ςτο Άρκρο 156 του Ν.4412/16. 

κ. «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που ζχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για τθν εκτζλεςι του 

και τα οποία ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι επιτροπι τυποποίθςθσ (CEN) ι από τθν 

Ευρωπαϊκι επιτροπι θλεκτροτεχνικισ τυποποίθςθσ (CENELEC) ωσ "Ευρωπαϊκά πρότυπα 

(ΕΝ)" ι ωσ "κείμενα εναρμόνιςθσ (HD)", ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ αυτϊν των 

οργανιςμϊν. 

ι. «Ευρωπαϊκι τεχνικι ζγκριςθ»: θ ευνοϊκι τεχνικι εκτίμθςθ τθσ καταλλθλότθτασ ενόσ 

προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για τισ 

καταςκευζσ και με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ 

όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. Θ ευρωπαϊκι ζγκριςθ χορθγείται από τον ΕΛΟΣ. 

ια. «Κοινζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ»: οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν εκπονθκεί 

ςφμφωνα με διαδικαςία αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν 

Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 
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τα ςυμβατικά τεφχθ, εκτόσ αν από τα ςυμφραηόμενα ρθτά προκφπτει διαφορετικά: 

(1) Λζξεισ που αναφζρονται ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο γζνοσ κα αφοροφν και ςε όλα τα γζνθ 

και αντίςτροφα. 

(2) Λζξεισ που αναγράφονται ςτον ενικό κα αφοροφν τθν ίδια ζννοια και ςτον πλθκυντικό και 

αντίςτροφα. 

(3) Λζξεισ που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα κα ζχουν τθν ίδια ζννοια με τισ ίδιεσ 

λζξεισ που αναγράφονται με πεηά γράμματα και αντίςτροφα. 

(4) Εκτόσ εάν ρθτά ορίηεται διαφορετικά, «θμζρα», «βδομάδα», «μινασ», «ζτοσ» κτλ. κα 

ςθμαίνει «θμερολογιακι θμζρα», «θμερολογιακι βδομάδα», «θμερολογιακόσ μινασ», 

«θμερολογιακό ζτοσ» κτλ. 

(5) Διατάξεισ, που αναφζρονται ςε «ςυμφωνία», «ςυγκατάκεςθ» ι ςε ςυνϊνυμα / παράγωγά 

τουσ, προχποκζτουν ότι θ υπόψθ ςυμφωνία, ςυγκατάκεςθ κτλ., κα διατυπϊνεται 

εγγράφωσ. 

(6) «Εγγράφωσ» ι παράγωγα τθσ λζξθσ αυτισ, ζχουν τθ ςθμαςία που αποδίδεται ςτισ ζννοιεσ 

αυτζσ από τον Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. 

(7) Οι τίτλοι που χρθςιμοποιοφνται γενικά δεν κα λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν ερμθνεία του 

κειμζνου τθσ παροφςασ. 

(8) Όπου αναφζρονται οι όροι «με δαπάνθ του Αναδόχου», «βαρφνουν τον Ανάδοχο», «ςε 

βάροσ του Αναδόχου», «χωρίσ ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ», 

νοείται ότι όλεσ οι ςχετικζσ δαπάνεσ ζχουν περιλθφκεί ανθγμζνα ςτισ τιμζσ μονάδασ τθσ 

προςφοράσ και ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται κανζνα πρόςκετο αντάλλαγμα ι/ και καμία 

πρόςκετθ αμοιβι ι αποηθμίωςθ πζρα από τισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του. 

(9) Όπου ςτθν παροφςα και ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα 

άρκρα, παραγράφουσ, εδάφια κτλ. νόμων, προεδρικϊν διαταγμάτων, υπουργικϊν 

αποφάςεων, ςυμβατικϊν τευχϊν κτλ., αυτι γίνεται για διευκόλυνςθ και ευκεία αναφορά 

ςτισ πλζον ςυναφείσ διατάξεισ, χωρίσ από τθν αναφορά αυτι να αποκλείεται θ ιςχφσ άλλθσ 

ιςχφουςασ διάταξθσ που τυχόν δεν αναφζρεται ρθτά. 

Άρκρο 3. Ιςχφουςεσ διατάξεισ, Κανονιςμοί  & Προδιαγραφζσ  

3.1. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

α) Θ εκτζλεςθ των ζργων διζπεται, ερμθνεφεται και ςυμπλθρϊνεται από τθν Ελλθνικι 

Νομοκεςία και για ζργα που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ επιπλζον 

και από τθν Κοινοτικι Νομοκεςία. Ειδικότερα, ςε κζματα παραγωγισ δθμοςίων ζργων, 

ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει με τισ διατάξεισ του Ν.4782/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και 

αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ 

ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ 

για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» και οι λοιποί ςχετικοί Νόμοι και διατάξεισ. 

Θ εκτζλεςθ των ζργων ςυμπλθρϊνεται με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και των λοιπϊν 

ςυμβατικϊν τευχϊν.  

β) Όπου γίνεται αναφορά ςε νομοκεςία, ιςχφουςεσ διατάξεισ ι κείμενεσ διατάξεισ, νοείται, 

εκτόσ εάν ρθτά προβλζπεται διαφορετικά, κάκε κανόνασ δικαίου, εκνικόσ, κοινοτικόσ ι 

διεκνισ εφαρμοηόμενοσ ςτθν Ελλάδα, περιεχόμενοσ ςε κάκε πθγι δικαίου (φνταγμα, 

Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Τπουργικζσ Αποφάςεισ, Εγκφκλιοι, Οδθγίεσ, Κανονιςμοί, 
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Εκνικοί και Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει 

κάκε φορά κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ. 

3.2 Προδιαγραφζσ και Κανονιςμοί 

Για τθν εκτζλεςθ του ζργου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 54 παρ. 8 του Ν. 4412/2016. Επιπρόςκετα, 

ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά, ιςχφουν οι κανονιςμοί και προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτθ παροφςα 

υγγραφι Τποχρεϊςεων και ςτισ Σ.Π. του ζργου.   

3.3 Γλϊςςα 

Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι και ςε αυτι κα ςυντάςςονται όλα τα ζγγραφα, θ 

αλλθλογραφία κτλ. Αναδόχου και Τπθρεςίασ. ε περίπτωςθ που υπάρχουν κείμενα ςυνταγμζνα ςε δφο 

γλϊςςεσ, για κάκε περίπτωςθ ερμθνείασ επίςθμθ και υπεριςχφουςα είναι θ Ελλθνικι Γλϊςςα. 

Άρκρο 4. φμβαςθ Καταςκευισ Ζργου-Αντικείμενο Εργαςιϊν 

Θ φμβαςθ ςυνάπτεται ςφμφωνα με τα άρκρα 135, 136 και 316 του Ν.4412/16 με τθν υπογραφι 

ςυμφωνθτικοφ που πρωτοκολλείται αυκθμερόν ςτο Πρωτόκολλο  του  Εργοδότθ. 

Σο υμβατικό Αντικείμενο ςυνίςταται ςτθν ανάλθψθ και εκπλιρωςθ από τον Ανάδοχο όλων των 

υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν φμβαςθ και τα αναπόςπαςτα υμβατικά τθσ Σεφχθ. Μεταξφ των 

υποχρεϊςεων αυτϊν περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: 

α) Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

β) Θ ςφνταξθ των μελετϊν, ερευνϊν, προγραμμάτων, μεκοδολογιϊν, επιμετριςεων και λοιπϊν 

τευχϊν και εγγράφων που προβλζπονται από τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.  

Αναλυτικά οι εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν κακορίηονται ωσ εξισ:  

α) Προμικεια, παραλαβι και μεταφορά ςτισ αποκικεσ των απαιτοφμενων εφοδίων και υλικϊν. 

β) Εκςκαφζσ τάφρων, κακαιρζςεισ οδοςτρωμάτων κλπ για τθν τοποκζτθςθ των ςωλινων και 

καταςκευι των αγωγϊν.  

γ) Μεταφορά υλικϊν και εφοδίων ςτισ κζςεισ καταςκευισ.  

δ) Σοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των αγωγϊν.  

ε) Επαναπλιρωςθ τάφρων και αποκατάςταςθ οδοςτρωμάτων και άλλων ζργων που είχαν 

κακαιρεκεί. 

ςτ) Καταςκευι των τεχνικϊν ζργων του δικτφου (φρεάτια κλπ).  Όλεσ οι εργαςίεσ κα καταςκευαςκοφν 

και κα επιμετρθκοφν όπωσ ορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τα άρκρα του τιμολογίου μελζτθσ.   

η) Σοποκζτθςθ θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτθν δεξαμενι και τισ γεωτριςεισ. 

Άρκρο 5. Χρόνοσ εγγφθςθσ - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, δθλαδι ο χρόνοσ κατά τον οποίο ο Ανάδοχοσ οφείλει να διατθρεί το ζργο ςε καλι 

κατάςταςθ, ςυντθρϊντασ το, επιςκευάηοντάσ το και επανορκϊνοντασ με δαπάνθ του βλάβεσ ι φκορζσ 

από ςυνθκιςμζνθ χριςθ, ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ βεβαίωςθσ 

περαίωςθσ του ζργου, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 171 του Ν.4412/16.  Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

ορίηεται ςε ποςοςτό  5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ ΦΠΑ.  

Αν θ εκτζλεςθ του ζργου αναλθφκεί από κοινοπραξία ζχουν ιςχφ εκτόσ των παραπάνω και οι ειδικζσ 

ρυκμίςεισ του άρκρου 140 του ν.4412/16. 

Άρκρο 6. Αςφάλιςθ ζργου    

Για τθν ζντεχνθ καταςκευι του ζργου, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 144 του Ν. 4412/16, ο 

Ανάδοχοσ του ζργου και ο τεχνικόσ ςφμβουλοσ υποχρεοφται  να αςφαλίηει τθν καταςκευι του ζργου και 

τισ υπθρεςίεσ τεχνικοφ ςυμβοφλου αντίςτοιχα κατά παντόσ κινδφνου, περιλαμβανομζνων και των 
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περιπτϊςεων ηθμιϊν από ανωτζρα βία, εφόςον ο προχπολογιςμόσ του ζργου χωρίσ το ΦΠΑ υπερβαίνει το 

ποςό των πεντακοςίων χιλιάδων (500.000) ευρϊ.  

Άρκρο 7. Απαλλοτριϊςεισ  

Για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω ζργου δε κα απαιτθκοφν απαλλοτριϊςεισ κατά τθν καταςκευι του. από τον 

ΚτΕ. 

Άρκρο 8. Ριτρα πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ)   

Δεν προβλζπεται  θ πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα εργολαβία. 

Άρκρο 9. Ζναρξθ εργαςιϊν. Τπεφκυνοσ του Ζργου 

Θ θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν από τθν οποία αρχίηουν οι προκεςμίεσ του ζργου ςυμπίπτει με τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 135 και 139 του Ν.4412/16, εγκακιςτά τον 

εκπρόςωπό του για τθ διεφκυνςθ του ζργου, ςτον τόπο του ζργου με μόνιμθ διαμονι ςτθν περιοχι των 

ζργων, ο οποίοσ κα είναι Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ Ανϊτατθσ χολισ με πενταετι εμπειρία ςτθν 

καταςκευι και διοίκθςθ αναλόγου μεγζκουσ και κατθγορίασ ζργων. Ο Ανακζτων Φορζασ δικαιοφται με 

απόλυτθ κρίςθ του να κάνει αποδεκτό ι όχι τον αντιπρόςωπο και να απαντιςει ςχετικά. ε αρνθτικι 

απάντθςθ ο Ανάδοχοσ οφείλει το ταχφτερο να ορίςει άλλον κατάλλθλο αντιπρόςωπο. Μζχρι τότε επί 

τόπου του ζργου κα βρίςκεται ο Ανάδοχοσ.  

Άρκρο 10. Επίβλεψθ των ζργων 

Θ εκτζλεςθ των ζργων κα γίνει υπό τθν επίβλεψθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν ΔΕΤΑ Λζςβου.   Ο 

ζλεγχοσ των εκτελοφμενων ζργων κα γίνεται κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του άρκρου 136, του 138, του 

142, του 146 του Ν.4412/16 ωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 65 του Ν. 4782/2021. Θ άςκθςθ επίβλεψθσ 

ςε καμία περίπτωςθ δεν μειϊνει τισ ευκφνεσ του  αναδόχου για  τθν εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθν ςφμβαςθ. 

Θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία ορίηει εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τον 

επιβλζποντα μθχανικό ι τουσ μθχανικοφσ του ζργου και τισ επιτροπζσ παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν, 

παραλαβισ φυςικοφ εδάφουσ και χαρακτθριςμοφ εδαφϊν όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 136, 151 του 

Ν.4412/16, και οι αποφάςεισ αυτζσ κοινοποιοφνται ςτον Ανάδοχο. 

Άρκρο 11. Τπεργολαβίεσ και Καταςκευαςτικζσ Κοινοπραξίεσ. 

Θ φναψθ μίςκωςθσ ζργου μεταξφ του Αναδόχου και τρίτθσ Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ μπορεί να γίνει 

ςφμφωνα με το άρκρο 58, 165 (ωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Άρκρο 81 του Ν. 4782/21), 166,  336 

του Ν.4412/16 και των οριηομζνων ςτο άρκρο 25 τθσ Διακιρυξθσ. 

Άρκρο 12. Μελζτθ ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ζργου 

Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται με τθν προςφορά του ότι μελζτθςε πλιρωσ τθ φφςθ και τθν τοποκεςία των 

ζργων, τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ, κυρίωσ όςον αφορά τισ ςυνκικεσ εξεφρεςθσ, μεταφοράσ 

απόκεςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν, τθν φπαρξθ εργατικϊν χεριϊν, νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, το 

ευμετάβλθτο των καιρικϊν ςυνκθκϊν, το ενδεχόμενο πλθμμφρων των χειμάρρων και γενικά όλεσ τισ 

φυςικζσ ςυνκικεσ ςτθν περιοχι των ζργων, τθ διαμόρφωςθ και κατάςταςθ, του εδάφουσ και υπεδάφουσ, 

το είδοσ, ποιότθτα και ποςότθτα των πάνω και κάτω από το ζδαφοσ δυνατό να ςυναντθκοφν υλικϊν και 

νερϊν, το είδοσ και τα μζςα που κα απαιτθκοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν περίοδο των εργαςιϊν 

και όποια άλλα ηθτιματα που με οποιοδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν, ςε ςυνδυαςμό με τθ 
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ςφμβαςθ, τισ εργαςίεσ ι το κόςτοσ τουσ. Ειδικά μελζτθςε και ζλαβε υπόψθ του ςτθν προςφορά τον φόρτο 

και τισ ςυνκικεσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων και τθν φπαρξθ και λειτουργία των ζργων και δικτφων 

κοινισ ωφελείασ (αγωγοφσ, ΔΕΘ, ΟΣΕ κ.λ.π.).  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζρευνα που κα διεξάγει ςτα γραφεία των αρμοδίων ΟΚΩ, να 

αναηθτιςει ςτοιχεία για τουσ υφιςτάμενουσ, ςτθν περιοχι των ζργων, αγωγοφσ φδρευςθσ και 

αποχζτευςθσ κτλ., οι οποίοι εμπλζκονται με το ζργο. Θ επαλικευςθ και ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων 

αυτϊν αποτελεί ευκφνθ του Αναδόχου. Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (το πολφ εντόσ είκοςι 

θμερϊν) υποχρεοφται ςτθ λιψθ οδθγιϊν και πλθροφοριϊν από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (ΟΣΕ, ΔΕΘ, ΔΕΤΑ, 

κτλ.) για τυχόν αγωγοφσ ι καλϊδια ςτισ κζςεισ των ζργων, κακϊσ και ςτθν αποκάλυψθ και ακριβι 

προςδιοριςμό τοφτων πριν από τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε εργαςίασ, όπωσ και ςτθ μετζπειτα προςταςία 

τουσ προσ αποφυγι ηθμιϊν, θ αποκατάςταςθ ι θ αποηθμίωςθ των οποίων κα βαρφνει αποκλειςτικά τον 

Ανάδοχο. Επίςθσ ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα και αφοφ ζχει λάβει γνϊςθ τθσ περιοχισ και των  ςυνκθκϊν 

του ζργου, οφείλει να ειδοποιιςει εγγράφωσ τον φορζα του ζργου και τθν αρμόδια υπθρεςία για τισ 

τυχόν εγκαταςτάςεισ δικτφων ΟΚΩ (κολϊνεσ ΔΕΘ & ΟΣΕ, Τποςτακμοί ΔΕΘ) οι οποίεσ εμποδίηουν τθν 

καταςκευι τμθμάτων του ζργου, και χρειάηονται μετατόπιςθ ι άρςθ, για τθν λιψθ τθσ ςχετικισ άδειασ 

μετατόπιςθσ με κοινοποίθςθ ςτθν Τπθρεςία. θμειϊνεται ότι οι ευκφνεσ για αλλθλογραφία και 

ςυνεννοιςεισ που ενδζχεται να χρειαςτοφν με τουσ διάφορουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, ανικουν 

όλεσ ςτον ανάδοχο. Οι δαπάνεσ μετατόπιςθσ ι άρςθσ αυτϊν βαρφνουν τον εργοδότθ και καταβάλλονται 

απ’ ευκείασ απ’ αυτόν εκτόσ εάν θ ανάγκθ μετατόπιςθσ προζκυψε από αυκαίρετεσ ενζργειεσ του 

Αναδόχου οπότε βαρφνει αποκλειςτικά και εξ’ ολοκλιρου τον ίδιο. Ο Ανάδοχοσ είναι επίςθσ 

υποχρεωμζνοσ να ενεργεί και να οχλεί τισ Τπθρεςίεσ, Οργανιςμοφσ κλπ  για επίςπευςθ των εργαςιϊν 

μετατόπιςθσ, απομάκρυνςθσ, υποςτιριξθσ κλπ. των προαναφερκζντων εμποδίων και να τουσ διευκολφνει 

απροφάςιςτα χωρίσ να δικαιοφται να εγείρει αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ του για δυςχζρειεσ και 

κακυςτεριςεισ. Οφείλει επιπλζον να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για να αποφευχκοφν βλάβεσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ των Τπθρεςιϊν, Οργανιςμοφσ κλπ. και αν ςυμβοφν τζτοιεσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ 

για το ςφνολο των ευκυνϊν. τθν περίπτωςθ αυτι οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ τον κφριο τθσ 

εγκατάςταςθσ και τθν Τπθρεςία. 

Ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι αναμζνονται παρεμβολζσ από άλλουσ Αναδόχουσ άλλων ζργων και για τον 

λόγο αυτό ζλαβε υπόψθ του αυτζσ τισ επιβαρφνςεισ ςτισ ςυμβατικζσ τιμζσ προςφοράσ και ςτο αναλυτικό 

πρόγραμμα καταςκευισ και ότι καμία τζτοια παρεμβολι κα αποτελζςει βάςθ για πρόςκετθ αποηθμίωςθ 

του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται με όλουσ τουσ άλλουσ Αναδόχουσ κάτω από τισ οδθγίεσ τθσ 

Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ και αναλαμβάνει  τθν υποχρζωςθ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 

138 του Ν.4412/16 να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ οποιωνδιποτε άλλων ζργων ι εργαςιϊν φορζα του 

δθμόςιου τομζα, που είναι δυνατόν να επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ του, να 

προςτατεφει τισ υπάρχουςεσ καταςκευζσ και εκμεταλλεφςεισ από κάκε βλάβθ ι διακοπι λειτουργίασ τουσ 

και χωρίσ μείωςθ τθσ ευκφνθσ του να αποκακιςτά ι να ςυμβάλει ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν 

ι διακοπϊν.  

Για τον ζλεγχο υφιςτάμενων αγωγϊν δικτφων κλπ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει λεπτομερι ειδικι ζκκεςθ και 

καταςκευαςτικά ςχζδια, που κα εγκρικοφν από τθν Τπθρεςία κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ. Θ ειδικι 

ζκκεςθ αυτι και τα ςχζδια κα ςυνοδεφουν το αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν. τισ εργαςίεσ αυτζσ  

περιλαμβάνονται όλεσ αυτζσ που είναι απαραίτθτεσ  για τθν εκτροπι ι διευκζτθςθ και γενικά τον ζλεγχο 

των υφιςτάμενων αγωγϊν δικτφων ι χειμάρρων κλπ χωρίσ να διαταραχκεί θ λειτουργία τουσ. Οι εργαςίεσ 

για τον ζλεγχο των υφιςτάμενων αγωγϊν (φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, ΟΣΕ, ΔΕΘ κλπ) όπωσ πιο πάνω 

προδιαγράφεται κα αρχίςουν πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν των ζργων που κα καταςκευαςτοφν και 

κα τελειϊςουν μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και τθν τελικι αποκατάςταςθ των ςκαμμάτων.  

Με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, ο Επιβλζπων ζχει υποχρζωςθ να κζςει ςτθ διάκεςθ του Αναδόχου τθν 

εγκεκριμζνθ οριςτικι μελζτθ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να κάνει καλι και πιςτι εκτζλεςθ 

των εγκεκριμζνων ςχεδίων και τευχϊν και δεν ζχει δικαίωμα, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ εντολι τθσ 

Επίβλεψθσ, να τα τροποποιιςει.  Ο Ανάδοχοσ οφείλει ςε κάκε περίπτωςθ που κρίνει ότι μεταβολι ςχεδίου 

τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ κα απζβαινε από τεχνικι και οικονομικι άποψθ ςε όφελοσ του ζργου, να το 

γνωρίςει ςτον Επιβλζποντα, ο οποίοσ μπορεί να αποδεχτεί ι να απορρίψει τθν προτεινόμενθ μεταβολι. 
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Σονίηεται ότι τα ςτοιχεία ςχετικά με τισ υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ, όπωσ π.χ., ποιότθτα υπεδάφουσ, 
αποτελζςματα κάκε φφςθσ ερευνϊν, ςτοιχεία κάκε φφςθσ παρατθριςεων κτλ., που ζγιναν ι γίνονται από 
τθν Τπθρεςία ι από άλλουσ, τίκενται ςτθ διάκεςθ των διαγωνιηόμενων για ενθμζρωςι τουσ και μόνο. Σα 
ςτοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεςμεφουν ςυμβατικά τθν Τπθρεςία, αλλά μποροφν να 
χρθςιμεφςουν ωσ βοικθμα για τθ ςφνταξθ των προςφορϊν. Αφινεται πάντωσ ςτθν κρίςθ των 
διαγωνιηομζνων να αξιολογιςουν τα ςτοιχεία αυτά ι και να προβοφν με δικι τουσ ευκφνθ, φροντίδα και 
δαπάνθ ςε οποιεςδιποτε ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ ι παρατθριςεισ για επαλικευςθ, επζκταςθ ι/και 
ακριβζςτερο κακοριςμό των ςτοιχείων που τουσ διατζκθκαν. Ο Ανάδοχοσ με τθν προςφορά του κεωρείται 
ότι ζχει πλιρωσ ενθμερωκεί για τισ επιτόπιεσ ςυνκικεσ ςφμφωνα με το παρόν Άρκρο. 

Παράλειψθ του Αναδόχου προσ ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά ςτουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ και δεν προκφπτει για τον Ανάδοχο κανζνα δικαίωμα οικονομικισ ι άλλθσ φφςθσ ι/και 
παράταςθσ προκεςμίασ εξ αιτίασ αυτοφ του λόγου. Σροποποιιςεισ ςτθν καταςκευι που κα προζλκουν 
από κακζσ εκτιμιςεισ των τοπογραφικϊν ςτοιχείων, κλπ. βαρφνουν εξολοκλιρου τον Ανάδοχο. 

Άρκρο 13. Σεχνικι διεφκυνςθ του ζργου - Προςωπικό του Αναδόχου  

Θ τεχνικι διεφκυνςθ του ζργου διζπεται από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 139 του Ν.4412/2016. Ο 

Ανάδοχοσ οφείλει να παρακολουκεί μζςω του εκπροςϊπου που ζχει ορίςει, ςφμφωνα με το άρκρο 9 

(ζναρξθ εργαςιϊν) τθσ παροφςασ. 

Οι επιςτάτεσ και εργοδθγοί του Αναδόχου πρζπει να είναι ικανοί να τον βοθκοφν ςτθν εκτζλεςθ των 

ζργων, τισ επιμετριςεισ κλπ. Οι εργατοτεχνίτεσ πρζπει να ζχουν τθν απαιτοφμενθ καταλλθλότθτα για το 

ςκοπό για τον οποίο χρθςιμοποιοφνται. 

Θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία μπορεί πάντα να διατάςςει τθν απομάκρυνςθ του προςωπικοφ που κρίνεται 

δικαιολογθμζνα ακατάλλθλο ι τθν ενίςχυςθ των ςυνεργείων του αναδόχου. 

Άρκρο 14. υμμόρφωςθ Αναδόχου προσ τθν ςφμβαςθ και τισ διαταγζσ τθσ Τπθρεςίασ 
Επίβλεψθσ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ υγγραφισ Τποχρεϊςεων και των λοιπϊν 

ςτοιχείων τθσ εργολαβίασ, όπωσ και με τισ ζγγραφεσ διαταγζσ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ. Ο Ανάδοχοσ 

δεν ζχει καμία υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνεται ςτισ διαταγζσ που του δίνονται προφορικά αλλά μόνο ςτισ 

ζγγραφεσ διαταγζσ ι ςε υπθρεςιακά ςθμειϊματα του Επιβλζποντα μθχανικοφ που επικυρϊνονται με 

ςχετικά ζγγραφα τθσ Επιβλζπουςασ  Τπθρεςίασ. 

Κατ' εξαίρεςθ και ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 138, ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, θ εντολι τθσ 

Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ για τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ μπορεί να δίνεται και προφορικά ςτον τόπο 

των ζργων. τθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να γίνει ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο θμερολόγιο του ζργου. Αν τθ 

διαταγι αυτι δίνει ο επιβλζπων, οφείλει να ενθμερϊςει αμελλθτί εγγράφωσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία, 

για τθν ζκδοςθ κανονικισ εντολισ θ οποία εκδίδεται εντόσ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν ανωτζρω 

ζγγραφθ ενθμζρωςθ. Αν θ εντολι αυτι διαφοροποιεί μερικά ι ολικά τισ εντολζσ του επιβλζποντα, ο 

Ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ εργαςίεσ που ζχει εκτελζςει, ςφμφωνα με τθν εντολι τθσ επίβλεψθσ 

μζχρι τθ λιψθ τθσ εντολισ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 

Άρκρο 15. Πθγζσ Αδρανϊν Τλικϊν. Διάκεςθ πλεοναηόντων.   

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5,10 & 11 του  άρκρου 138 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκεφςει με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλα τα αδρανι υλικά που κα 

απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

Σα αδρανι υλικά (αμμοχάλικα οδοςτρωςίασ, εγκιβωτιςμοφ αγωγϊν, ςτραγγιςτθρίων, κ.λ.π) που κα 

χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο κα είναι κραυςτά υλικά λατομείου. Ο Εργοδότθσ δεν αναλαμβάνει καμιά 

υποχρζωςθ για τθν απαλλοτρίωςθ εκτάςεων κατάλλθλων για τθν παραγωγι υλικϊν προσ χριςθ του 
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Αναδόχου ςτο ζργο, πρζπει ςυνεπϊσ αυτόσ ςτισ τιμζσ που κα προςφζρει για τθν καταςκευι του ζργου να 

ςυμπεριλάβει όλεσ τισ από οιονδιποτε λόγο απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν προμικεια από λατομεία, 

ορυχεία, κ.λ.π. των αναγκαιοφντων αδρανϊν υλικϊν, ι για τθ μίςκωςθ ι αγορά εκτάςεων προσ παραγωγι 

των υλικϊν αυτϊν. 

Επίςθσ ςτισ τιμζσ προςφοράσ του, πρζπει να περιλθφκοφν οι δαπάνεσ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ οδϊν 

προςπζλαςθσ, μεταφορϊν των υλικϊν από οποιαδιποτε πθγι και αν λαμβάνονται κ.λ.π., μθ 

αναγνωριηόμενθσ ουδεμίασ αξίωςθσ του αναδόχου για πλθρωμι άλλθσ αποηθμίωςθσ λόγω  πρόςκετων 

τυχόν μεταφορϊν ι δυςμενϊν ςυνκθκϊν μίςκωςθσ λατομείων, ορυχείων, κ.λ.π., αποκάλυψθσ και 

δθμιουργίασ ι εκμετάλλευςθσ αυτϊν κ.λ.π. 

Σα ακατάλλθλα ι πλεονάηοντα υλικά κα διαςτρϊνονται, μετά από υποβολι προτάςεωσ από τον ανάδοχο 

ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ και μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. ε περίπτωςθ που 

δεν είναι δυνατι θ απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφισ ςε προεγκρικζντεσ χϊρουσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να 

εξεφρει και να χρθςιμοποιιςει άλλουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ, με τθν ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ χωρίσ 

ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. 

Άρκρο 16. Ποιότθτα υλικϊν  - Ζλεγχοσ    

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 138,159, 208 & 221 του Ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλα τα υλικά που κα απαιτθκοφν για 

τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

χετικά με τθν παραλαβι και τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι 

του ζργου ι προορίηονται για ενςωμάτωςθ ςε αυτό, κακϊσ και για τον χαρακτθριςμό των εδαφϊν, 

ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 136 του Ν. 4412/16. 

Σα υλικά πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και να εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ των αντίςτοιχων ιςχυουςϊν 

Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και των Σ.Π. των ςυμβατικϊν τευχϊν, ςυνοδευόμενα από τα 

κατάλλθλα ανά περίπτωςθ πιςτοποιθτικά (ΕΛΟΣ, ΕΝ, ISO, DIN κλπ.), τα οποία κατατίκενται ςτθν 

Επιβλζπουςα Τπθρεςία .  

Δείγματα υλικϊν πρζπει να υποβάλλονται για ζγκριςθ πριν χρθςιμοποιθκοφν. Τλικά και άλλα είδθ που 

χρθςιμοποιοφνται χωρίσ τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά και ζγκριςθ κα απορρίπτονται, εφόςον 

διαπιςτωκεί θ ακαταλλθλότθτά τουσ. Σα απαιτοφμενα δείγματα και περιγραφικά ςτοιχεία κα παίρνονται 

ζγκαιρα από τον Ανάδοχο πριν από τθ χριςθ και κα εξετάηονται από τθν Τπθρεςία. τθν ςυνζχεια, όταν 

απαιτείται, τα δείγματα κα ςτζλνονται για εξζταςθ ςε κατάλλθλο κρατικό εργαςτιριο δοκιμισ υλικϊν. Γι 

αυτό κα ςυςκευάηονται κατάλλθλα, με τθν αναγραφι του ονόματοσ του υλικοφ και του εργοςταςίου και 

τα υλικά εμπορίου και για τα αδρανι υλικά τον τόπο προζλευςθσ, τθν ονομαςία και τθν τοποκεςία του 

ζργου και το όνομα του Αναδόχου, κακϊσ και ότι τα υλικά που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν 

ανταποκρίνονται προσ το δείγμα. Επίςθσ αναγράφεται το είδοσ του ελζγχου ςτον οποίο κα υποβλθκοφν τα 

υλικά. Κάκε ςχετικι δαπάνθ κα επιβαρφνει τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται ςτο ποςοςτό γενικϊν εξόδων 

και οφζλουσ του. 

Αν κατά τθν καταςκευι του ζργου  θ επίβλεψθ κεωρεί ότι τα προσ χρθςιμοποίθςθ υλικά δεν πλθροφν τισ 

απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν ι γενικά είναι ακατάλλθλα, διατάςςεται από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία θ 

μθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν. Αν ο Ανάδοχοσ διαφωνεί, τα υλικά δεν χρθςιμοποιοφνται αν δεν κρικεί θ 

καταλλθλότθτά τουσ από εργαςτθριακό ζλεγχο που γίνεται από αναγνωριςμζνα εργαςτιρια. Θ δαπάνθ 

για τισ εργαςτθριακζσ ζρευνεσ προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρφνει τελικά, αν αποδειχκεί θ 

ακαταλλθλότθτα των υλικϊν. τθν αντίκετθ περίπτωςθ θ δαπάνθ βαρφνει τον κφριο του ζργου και 

αποδίδεται ςτον ανάδοχο από τισ πιςτϊςεισ του ζργου.  

Άρκρο 17. Ζλεγχοι – Δοκιμζσ Καταςκευϊν  

Θ επιβλζπουςα Τπθρεςία κα προβαίνει όποτε κρίνει ςκόπιμα και με δαπάνθ του Αναδόχου ςε ελζγχουσ 

και δοκιμζσ των καταςκευϊν, ϊςτε να διαπιςτϊνει μεταξφ των άλλων τθν ποιότθτα και τθν 

αποτελεςματικότθτα αυτϊν. Οι ζλεγχοι - δοκιμζσ είναι:  
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 Δοκιμζσ ςτεγανότθτασ αγωγϊν και φρεατίων.  

 Αντιδιαβρωτικι προςταςία 

 Τδραυλικι δοκιμι ςωλθνϊςεων περιλαμβανομζνων των εξαρτθμάτων και οργάνων ςε πίεςθ 

τουλάχιςτον 1,5 φορζσ μεγαλφτερθ από τθν πίεςθ λειτουργίασ για δίκτυα υπό πίεςθ.  

 Ζλεγχοι ςκυροδζματοσ, αςφαλτικϊν και αδρανϊν. 

Άρκρο 18. Ζλεγχοι – Δοκιμζσ Εξοπλιςμοφ  

Για τθν ζγκριςθ τθσ προμικειασ και τθσ εγκατάςταςθσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, κα πρζπει να 

προςκομίηονται εγκαίρωσ ςτθν Τπθρεςία τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτι και τα ςχετικά 

πιςτοποιθτικά ποιότθτασ, ϊςτε να ελζγχεται εάν ο εξοπλιςμόσ είναι ςφμφωνοσ με τα οριηόμενα ςτισ 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. Ο εξοπλιςμόσ που κα τοποκετείται κα είναι απόλυτα καινοφργιοσ, 

αποκλειομζνων εντελϊσ των ανακαταςκευαςμζνων ςυςτθμάτων.  

Οι ζλεγχοι/δοκιμζσ καλισ λειτουργίασ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτισ οποίεσ προβαίνει θ 

Τπθρεςία ςυνίςτανται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ςτουσ ακόλουκουσ ελζγχουσ:  

 Διαδοχικζσ εκκινιςεισ αντλιϊν και κινθτιρων ςτισ επιτρεπόμενεσ ςυχνότθτεσ εκκίνθςθσ,  

 Κραδαςμοί κατά τθ λειτουργία των διαφόρων μθχανιςμϊν,  

 τάκμθ κορφβου των μθχανθμάτων ςε πλιρθ λειτουργία,  

 Διαρροζσ λιπαντικϊν 

Άρκρο 19. Μθχανικόσ εξοπλιςμόσ  

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 138 του ν. 4412/2016 και παρ. 4 του άρκρου 145 του Ν. 

4412/2016 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλο τον μθχανικό εξοπλιςμό που κα 

απαιτθκεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ που κα διατεκεί από τον Εργολάβο κα είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ λειτουργίασ 

και θ ςυντιρθςι του κα γίνεται κανονικά. Ο αρικμόσ και οι αποδόςεισ των μθχανθμάτων κα κακοριςτοφν 

με λεπτομζρεια ςτο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που κα ςυνταχκεί.  

Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ, δεν κρικοφν επαρκι τα μθχανικά κ.λ.π. 

μζςα που ειςκομίςτθκαν ςτο ζργο για τθν εμπρόκεςμθ περαίωςθ των εργαςιϊν, τότε ο Ανάδοχοσ 

υποχρεϊνεται, μζςα ςε δεκαιμερθ προκεςμία από γραπτι εντολι τθσ Τπθρεςίασ, να ενιςχφςει τον επί 

τόπου υπάρχοντα μθχανικό εξοπλιςμό κ.λ.π. ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων (χωματουργικϊν 

και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των εγκαταςτάςεων, των 

μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, 

κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ)  ςφμφωνα με το κάκε φορά ιςχφον κεςμικό πλαίςιο (ΠΔ 

1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει: το 

ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα 

ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35)), ωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει.   

Σα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 

και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία:  

 Πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 

 Άδεια κυκλοφορίασ  

 Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ.  

 Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ)  
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 Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, τμιμα ΙΙ, 

παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). θμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ 

μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι.  

 Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - 

εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα 

αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  

 Πιςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 

αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 

αρ.4. παρ.7 ).  

Άρκρο 20. Προκεςμία Αποπεράτωςθσ - Χρονοδιάγραμμα - Ενδεικτικζσ/Αποκλειςτικζσ 
Σμθματικζσ Προκεςμίεσ - Αναλυτικό Πρόγραμμα - Ημερολόγιο - Πρόοδοσ των εργαςιϊν - 
Ποινικζσ ριτρεσ 

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 145, 146 & 147 του ν. 4412/2016. 

Θ ολικι προκεςμία αποπερατϊςεωσ του ζργου ορίηεται ςε ζξι (6) θμερολογιακοφσ μινεσ  

Ο Ανάδοχοσ μζςα ςε είκοςι (20) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ πρζπει να 

υποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία για ζγκριςθ αναλυτικό πρόγραμμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 145 

και 147 του Ν.4412/2016 ςτο οποίο κα φαίνεται θ ςειρά εκτζλεςθσ των ζργων. Σο πρόγραμμα αυτό κα 

ςυνταχκεί και υπό τφπο διαγράμματοσ προόδου ζργων (διαγράμματα GANTT) ζτςι ϊςτε να φαίνονται 

ςαφϊσ τα τμιματα, θ αξία τουσ (οικονομικό πρόγραμμα εκταμίευςθσ) και τα χρονικά όρια αποπεράτωςθσ 

του ζργου, κακϊσ και τα μθχανικά μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε κάκε τμθματικι προκεςμία. Σο 

πρόγραμμα αυτό πρζπει να επιςτραφεί ςτον εργολάβο εγκεκριμζνο ι τροποποιθμζνο μερικά ι ολικά, 

μζςα ςε δεκαπζντε (15) μζρεσ από τθν υποβολι του. τθν περίπτωςθ που κα περάςει παραπάνω 

προκεςμία από τθν εγκατάςταςθ του Αναδόχου, χωρίσ αυτόσ να υποβάλλει το παραπάνω αναλυτικό 

πρόγραμμα εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτθν παρ.2 του άρκρου 145 του Ν. 4412/2016. 

Θ ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου εκ μζρουσ του αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει πζρα των 30 

θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να χρθςιμοποιεί κάκε φορά επαρκι ςυνεργεία τεχνικϊν και εργατϊν και μθχανικά 

μζςα καταςκευισ ι να εργαςκεί υπερωριακά και τισ Κυριακζσ και γιορτζσ και να καταρτίηει νυκτερινά 

ςυνεργεία, χωρίσ να ζχει δικαίωμα για το λόγο αυτό ςε πρόςκετθ αποηθμίωςθ, αν αυτό κρικεί 

απαραίτθτο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εκτζλεςθσ των ζργων ςφμφωνα προσ το παραπάνω πρόγραμμα 

προόδου τουσ. Θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία, αν κρίνει ότι ο ρυκμόσ προόδου των ζργων δεν είναι 

ικανοποιθτικόσ και ςφμφωνοσ με το πρόγραμμα εργαςιϊν, μπορεί να απαιτιςει από τον Ανάδοχο να 

αυξιςει τον αρικμό των ςυνεργείων του, τισ υπερωρίεσ τισ εργάςιμεσ μζρεσ και τον αρικμό των 

μθχανθμάτων και γενικά να πάρει όλα τα μζτρα που επιβάλλονται για τθν επιτάχυνςθ τθσ προόδου των 

ζργων. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςχετικζσ εντολζσ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ, 

χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 

Θ μθ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου προσ τισ παραπάνω εντολζσ και θ αποδειγμζνα αδικαιολόγθτθ 

κακυςτζρθςθ τθσ εκτζλεςθσ των ζργων κατά το παραπάνω πρόγραμμα, δίνει ςτον Εργοδότθ το δικαίωμα 

να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να ςτεριςει τον Ανάδοχο από το δικαίωμα ςυνζχιςθσ του ζργου, ςε 

εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του άρκρου 145 του Ν.4412/16. Θ μθ άςκθςθ των παραπάνω 

δικαιωμάτων του  Εργοδότθ, δεν  απαλλάςςει  τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε υποχρζωςθ που προκφπτει 

από τθ ςφμβαςθ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί λεπτομερζσ θμερολόγιο εργαςιϊν και καιρικϊν ςυνκθκϊν, ςφμφωνα με το 

άρκρο 146 του Ν.4412/2016, ωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 65 του Ν. 4782/21.  

Σο τεχνικό ςτζλεχοσ, που τθρεί με εντολι του αναδόχου το θμερολόγιο, γνωςτοποιείται μετά από τθν 

εγκατάςταςθ του εργοταξίου ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία.  

Σο θμερολόγιο ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και αναγράφονται, με ςυνοπτικό τρόπο, ςε αυτό ιδίωσ: 

α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου, 
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β) αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά κατθγορίεσ, κακϊσ και το 

προςωπικό ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ, 

γ) τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα, κακϊσ και τα μθχανιματα ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ 

του εργοδότθ, 

δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν. Αναφορά για τισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει 

πρόοδοσ ι δεν εκτελοφνται, αλλά και οι ςχετικοί λόγοι, 

ε) ϊρα ζναρξθσ και πζρατοσ κρίςιμων εργαςιϊν εντόσ τθσ θμζρασ, 

ςτ) αφίξεισ και αναχωριςεισ κφριου εξοπλιςμοφ, 

η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων. Επίςθσ να καταγράφονται τροποποιιςεισ ι προβλιματα 

με τισ ρυκμίςεισ και τον ςχετικό εξοπλιςμό, 

θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, 

κ) οι εργαςτθριακζσ δοκιμζσ, 

ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιματα, ηθμίεσ, μθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν 

κακυςτεριςεισ, ο χρόνοσ προςωρινισ αναςτολισ ι επανάλθψθσ εργαςιϊν, 

ια) οι εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ, 

ιβ) ζκτακτα περιςτατικά και 

ιγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ ιδιοκτιτεσ, 

ιδ) κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο. 

Σο θμερολόγιο του ζργου υπογράφεται με ψθφιακι υπογραφι από τον τθροφντα αυτό και αποςτζλλεται 

θλεκτρονικά ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και ςτον επιβλζποντα του ζργου. Ο 

επιβλζπων του ζργου ελζγχει και διορκϊνει το θμερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προσ ζγκριςθ 

ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν. 

Ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ελζγχει τισ εγγραφζσ και δφναται να απορρίψει όςεσ εξ 

αυτϊν κρίνει ωσ ανακριβείσ, ενϊ μπορεί να χορθγιςει εντολι προσ τον ανάδοχο για τθν εγγραφι ςτο 

θμερολόγιο και άλλων  ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι άλλων ςτοιχείων που προςιδιάηουν ςτο 

ςυγκεκριμζνο ζργο ι να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθν τιρθςθ και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Εφόςον 

κρικεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ηθτθκεί από τθ διευκφνουςα υπθρεςία να καταγράφονται γεγονότα ι 

καταςτάςεισ με ςκαριφιματα, φωτογραφίεσ, καταγραφζσ με video ι άλλεσ μεκόδουσ καταγραφισ 

οπτικϊν μζςων. 

ε εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του άρκρου 146 του Ν.4412/16 όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το 

άρκρο 65 του ν. 4872/21, ςε περίπτωςθ παράλειψθσ τθσ υποχρζωςθσ του αναδόχου για κακθμερινι 

τιρθςθ θμερολογίου και κοινοποίθςθ του θμερολογίου, επιβάλλεται ειδικι ποινικι ριτρα του ποςοφ των 

εκατό (100) ευρϊ για κάκε θμζρα παράλειψθσ. Θ ειδικι ποινικι ριτρα επιβάλλεται από τθ διευκφνουςα 

υπθρεςία, φςτερα από ειδικι πρόςκλθςθ του προϊςταμζνου τθσ, ςτθν οποία ο επιβλζπων αναφζρει 

εγγράφωσ τθν παράλειψθ τιρθςθσ.  

Οι εγγραφζσ του  θμερολογίου δεν αποτελοφν πλιρθ απόδειξθ για τα γεγονότα που καταγράφονται ςε 

αυτό, ςυνεκτιμϊνται όμωσ ςε ςυνδυαςμό με τα λοιπά ζγγραφα, εφόςον τοφτο φζρει βεβαία χρονολογία, 

που αποδεικνφει τον χρόνο ςφνταξισ του. 

τθν παροφςα εργολαβία δεν προβλζπονται τμθματικζσ προκεςμίεσ, κακόςον θ φφςθ και θ κλίμακα 

μεγζκουσ των εργαςιϊν δεν επιδζχεται προςδιοριςμό χαρακτθριςτικϊν επί μζρουσ δραςτθριοτιτων. 

Για τθν παράβαςθ των προκεςμιϊν του ζργου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 148 του Ν.4412/16.  

υγκεκριμζνα επιβάλλονται ποινικζσ ριτρεσ προσ τον Εργολάβο που ζχουν ωσ εξισ: 

Θ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ ορίηεται ςε δζκα πζντε τοισ εκατό 

(15%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου και επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το 20% τθσ 

ςυνολικισ προκεςμίασ, ιτοι για 36 θμερολογιακζσ θμζρεσ.  Για τισ επόμενεσ και μζχρι ακόμθ (15%) τθσ 

ςυνολικισ προκεςμίασ, ιτοι 27 θμερολογιακζσ θμζρεσ υπζρβαςθσ, ποινικι ριτρα ίςθ με είκοςι τοισ εκατό 

(20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου. Ωσ μζςθ θμεριςια αξία νοείται το πθλίκο τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ δθλαδι του ςυνολικοφ χρθματικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, μαηί με το ποςό των 
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ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων και χωρίσ το ΦΠΑ, προσ τθν εγκεκριμζνθ προκεςμία του ζργου δθλαδι 

αρχικι ςυνολικι προκεςμία και όλεσ οι παρατάςεισ που ζχουν εγκρικεί μετά από ςχετικό αίτθμα του 

αναδόχου. ε κάκε περίπτωςθ οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ 

προκεςμίασ δεν επιτρζπεται να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

χωρίσ Φ.Π.Α. 

Μετά τθν πάροδο των προκεςμιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 160 του Ν.4412/16 ιτοι: 

i. κακυςτεριςει υπαίτια, πζραν του μθνόσ από τθσ υπογραφισ τθσ ςυμβάςεωσ τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν ι τθν υποβολι του αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ, ςφμφωνα και με τα προβλεπόμενα 

ςτθ ςφμβαςθ, 

ii. ι υπερβεί με υπαιτιότθτά του, για χρόνο περιςςότερο του μθνόσ, τον προβλεπόμενο ςτθ ςφμβαςθ 

χρόνο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργοταξιακισ του ανάπτυξθσ,  

iii. ι υπερβεί με υπαιτιότθτά του, κατά δφο (2) τουλάχιςτον μινεσ, ζςτω και μία αποκλειςτικι 

προκεςμία του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, 

ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Άρκρο 21. Σοπογραφικζσ εργαςίεσ - Εφαρμογζσ  ςτο ζδαφοσ - χζδιο  εφαρμογισ  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει για αποκλειςτικι χριςθ τθσ Τπθρεςίασ, ςε όλθ τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ των ζργων, όλα τα όργανα ελζγχου, τα βοθκθτικά εξαρτιματα και το κατάλλθλο προςωπικό, 

που είναι αναγκαία για όλουσ τουσ τοπογραφικοφσ ελζγχουσ που κα απαιτθκοφν ςε όλεσ τισ φάςεισ 

καταςκευισ του ζργου. Για το ςκοπό αυτό κα λάβει υπόψθ τθν τοπογραφικι αποτφπωςθ, που 

περιλαμβάνεται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ και (ςτθ περίπτωςθ υφιςτάμενων ζργων) και όλα τα «ωσ 

καταςκευάςτθκαν ςχζδια», που κα του χορθγιςει θ Τπθρεςία. Θ τοπογραφικι αποτφπωςθ κα ςυνδεκεί 

με το Ε.Γ..Α. ϋ87 και τα υψόμετρα κα είναι από μζςθ ςτάκμθ κάλαςςασ. 

Ο Ανάδοχοσ, πριν αρχίςει κάκε μόνιμθ εργαςία, πρζπει να εγκαταςτιςει ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα 

μόνιμων υψομετρικϊν αφετθριϊν (REPERES) ςτα διάφορα τμιματα του ζργου, όπωσ απαιτείται ι 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα του δοκοφν (άρκρο 114, ΠΔ 696/74). 

Κάκε εργαςία αναγκαία κατά τθν κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ για τθν εφαρμογι ςτο ζδαφοσ των εγκεκριμζνων 

χαράξεων, γίνεται με μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου, κατά τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ, θ οποία ελζγχει 

τθν ακρίβεια ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Οι δαπάνεσ των παραπάνω εργαςιϊν ςε υλικά, 

μζςα και προςωπικό βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

Κατά τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου δφναται να απαιτθκεί θ ςφνταξθ ςχεδίων, διαγραμμάτων και 

πινάκων, ςχζδια εφαρμογισ απαραίτθτα τόςο για τθν καλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν όςο και 

για τθν ευκολότερθ παρακολοφκθςι τουσ. 

ε περίπτωςθ που επιβάλλεται θ αναςφνταξθ των ςχεδίων εφαρμογισ από τον Ανάδοχο, αυτόσ 

υποχρεοφται ςε 7 εργάςιμεσ θμζρεσ να υποβάλλει ξανά για ανακεϊρθςθ και θ Τπθρεςία τα επιςτρζφει 

μζςα ςε 3 εργάςιμεσ θμζρεσ κεωρθμζνα. Ζτςι ο ςυνολικόσ χρόνοσ από τθν υποβολι τουσ από τον 

Ανάδοχο μζχρι τθν επιςτροφι τουσ ςε αυτόν κεωρθμζνα να μθν υπερβαίνει ςυνολικά τισ 10 εργάςιμεσ 

θμζρεσ. 

Θ κεϊρθςθ των ςχεδίων εφαρμογισ δεν πρζπει να κεωρείται : 

i. Ότι επιτρζπει οποιαδιποτε απομάκρυνςθ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ii. Ότι απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ οποιουδιποτε ςφάλματοσ που κα 

περιζχεται ςτισ λεπτομζρειεσ του ςχεδίου εφαρμογισ, όπωσ διαςτάςεισ, ενδείξεισ υλικϊν 

κ.λ.π. 

iii. Ότι αποτελεί ζγκριςθ ι αποδοχι εκ μζρουσ του Εργοδότθ και των αντιπροςϊπων του για 

παρεκκλίςεισ από τα ςχζδια λεπτομερειϊν που παραδόκθκαν ςτον Ανάδοχο από τον 

Εργοδότθ και φαίνονται μεν ςτα ςχζδια εφαρμογισ, αλλά δεν δικαιολογοφνται με ειδικι 

ζκκεςθ που υποβάλλεται μαηί με αυτά,  ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο. 
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Αν για οποιαδιποτε αιτία ο Ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, διαπιςτϊςει τθν ανάγκθ 

αποκλίςεων ι παραλλαγϊν από τα ςχζδια, διαγράμματα, πίνακεσ και άλλα ςτοιχεία τθσ φμβαςθσ που 

του παραδόκθκαν από τον Εργοδότθ, οφείλει να ςυμπεριλαμβάνει αυτζσ τισ αποκλίςεισ και παραλλαγζσ 

ςτα ςχζδια εφαρμογισ που κα υποβάλλει απαραίτθτα και ςχετικι δικαιολογθτικι ζκκεςθ, όπου κα τισ 

περιγράφει και κα τισ δικαιολογεί λεπτομερειακά. Από τον Εργοδότθ εξαρτάται θ ζγκριςθ των 

υποβαλλόμενων παραλλαγϊν ι αποκλίςεων, ςυνολικά ι μερικά, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον Ν. 

4412/2016. 

Θ αποςιϊπθςθ τζτοιων παραλλαγϊν ι αποκλίςεων ι θ αναγραφι τουσ ςτα ςχζδια χωρίσ υποβολι τθσ 

ςχετικισ δικαιολογθτικισ ζκκεςθσ, καταλογίηεται ςε βάροσ του Αναδόχου. 

Άρκρο 22. Χάραξθ - τοιχεία  υψομετρικά και Οριηοντιογραφικά. 

Με τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να είναι ζτοιμοσ ϊςτε, ςε εφαρμογι τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, να κάνει τμθματικά και ςφμφωνα με τον πίνακα εργαςιϊν και το αναλυτικό 

πρόγραμμα εκτζλεςθσ τθ χάραξθ, παςςάλωςθ, χωροςτάκμθςθ κλπ των αξόνων κάκε είδουσ αγωγϊν που 

για τθν τοποκζτθςι τουσ πρόκειται να αρχίςει θ εκτζλεςθ των εκςκαφϊν. Οι εργαςίεσ αυτζσ κα 

εκτελεςκοφν από διπλωματοφχο μθχανικό που κα προςλθφκεί με μζριμνα, δαπάνεσ και ευκφνθ του 

Αναδόχου.   

Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να προβάλλει καμία αντίρρθςθ αν ςε τμιματα των αγωγϊν θ χάραξθ, για 

διάφορουσ λόγουσ, δεν ακολουκιςει τθν κατεφκυνςθ και διάταξθ που ορίηει θ εγκεκριμζνθ μελζτθ. Θ 

επιβλζπουςα Τπθρεςία μπορεί να αποφαςίςει τροποποίθςθ τθσ χάραξθσ κατά τμιματα οριηοντιογραφικά 

και υψομετρικά.  Αν δεν υπάρχουν πυκνζσ ςτακερζσ υψομετρικζσ αφετθρίεσ ςτθν περιοχι των ζργων, ο 

Ανάδοχοσ οφείλει να τισ πυκνϊςει. Ο προςδιοριςμόσ των απόλυτων υψομζτρων των νζων αφετθριϊν κα 

γίνει με διπλι γεωμετρικι χωροςτάκμθςθ από υπάρχουςεσ υψομετρικζσ αφετθρίεσ που κα δοκοφν από 

τθν Τπθρεςία. ε περίπτωςθ που παρουςιαςτοφν διαφορζσ μεταξφ των τοπογραφικϊν διαγραμμάτων τθσ 

μελζτθσ και των πραγματικϊν ςτοιχείων του εδάφουσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να προςαρμόςει κατάλλθλα τθ 

χάραξθ των αξόνων ζπειτα από ςυνεννόθςθ με τθν επίβλεψθ και παίρνοντασ υπόψθ τουσ κφριουσ 

αντικειμενικοφσ από υδραυλικι άποψθ ςκοποφσ τθσ μελζτθσ.   

Ο Ανάδοχοσ κα αποτυπϊςει τισ απαιτοφμενεσ λεπτομζρειεσ ςε κατάλλθλθ κλίμακα και κα αναφζρει 

αρικμθτικά τισ απαραίτθτεσ διαςτάςεισ και υψόμετρα.  Είναι υποχρεωμζνοσ επίςθσ να εντοπίςει τισ κζςεισ 

των εγκαταςτάςεων (φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφϊνου) που επθρεάηουν τθν 

εκτζλεςθ του ζργου.  Θ αναγνϊριςθ των ςτοιχείων, όπου υπάρχουν φρεάτια επίςκεψθσ, κα γίνεται μζςω 

των ςτομίων τουσ. Ο Ανάδοχοσ κα αποκαλφψει τα ςκεπαςμζνα καλφμματα φρεατίων ςτισ κζςεισ όπου κα 

πλθροφορθκεί από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία ότι υπάρχουν αγωγοί.   

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία επιπλζον αμοιβι για τθν αναγνϊριςθ των ςτοιχείων από τα φρεάτια 

που υπάρχουν, τθ ςφνταξθ ςχεδίων για τα ζργα που υπάρχουν γενικά και για τα ςχζδια εκτζλεςθσ , επειδι 

θ αμοιβι αυτι περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ του Σιμολογίου. τισ κζςεισ που δεν υπάρχουν φρεάτια 

επίςκεψθσ, θ αναγνϊριςθ των τεχνικϊν ςτοιχείων κα γίνεται με ερευνθτικζσ τομζσ. Οι ερευνθτικζσ τομζσ 

κα γίνονται μόνον κατόπιν αιτιςεωσ του αναδόχου για κάκε μία απ' αυτζσ  και  κα εκτελοφνται μετά από 

ζγγραφθ εντολι τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ και κα αποηθμιϊνονται ωσ ορίηεται ςτθν Σεχνικι 

Περιγραφι των τευχϊν δθμοπράτθςθσ του ζργου. Χωρίσ εντολι τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ οι 

ερευνθτικζσ τομζσ δεν κα αποηθμιϊνονται.   

Πριν από τθν εκτζλεςθ των ερευνθτικϊν τομϊν ο Ανάδοχοσ υποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία για 

ζγκριςθ πίνακα των τομϊν των αγωγϊν.  Μετά τθν εκτζλεςθ των διερευνθτικϊν τομϊν ο Ανάδοχοσ 

υποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία ςχζδια των τομϊν ςε κατάλλθλθ κλίμακα, όπου κα παρουςιάηεται 

θ κζςθ των τεχνικϊν ςτοιχείων-αγωγϊν κοινισ ωφζλειασ Ο.Κ.Ω.  τα  οποία εντοπίςτθκαν κατά τθν 

εκτζλεςθ των τομϊν. Ο αρικμόσ και θ ςωςτι επιλογι των κζςεων των πιο πάνω τομϊν αφινεται ςτθν 

απόλυτθ ευκφνθ του Αναδόχου.  Θ Τπθρεςία οφείλει να απαντιςει μζςα ςε πζντε (5)  εργάςιμεσ  θμζρεσ  

από τθν υποβολι.  Όταν περάςει θ προκεςμία αυτι κεωρείται ότι ο πίνακασ ζχει εγκρικεί.  

Σα ςχζδια εφαρμογισ κα περιλαμβάνουν γενικι οριηοντιογραφία των ζργων και μάλιςτα των αγωγϊν και 

των κοντινϊν τουσ οικοδομικϊν και ρυμοτομικϊν γραμμϊν ςε κλίμακα 1:1000. τοιχεία του τοπογραφικοφ  
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υπόβακρου κακϊσ και ςτοιχεία των οικοδομικϊν και ρυμοτομικϊν γραμμϊν, κα προμθκεφεται ο 

Ανάδοχοσ από τθν Τπθρεςία. Θ αποτφπωςθ των  δικτφων και γενικά όλων των τεχνικϊν ζργων κα γίνει ςτο 

ςφςτθμα του ΕΓΑ 87.  Οι μθκοτομζσ των αγωγϊν κα παραδίδονται ςε κλίμακα 1:100  για  τα  μικθ και 

1:1000 για τα φψθ, και κα είναι εξαρτθμζνα από το υψομετρικό δίκτυο τθσ Τπθρεςίασ. Σα ςχζδια των 

τεχνικϊν ζργων κα παραδίδονται ςε  κατάλλθλθ  κλίμακα και κατάλλθλεσ διατομζσ, όπου είναι 

απαραίτθτεσ (π.χ. για τον κακοριςμό ςε ςθμαντικά ςθμεία τθσ ςχετικισ κζςεωσ των  νζων  αγωγϊν  προσ  

τουσ  παλιοφσ), παίρνοντασ πάντα υπόψθ τουσ αντικειμενικοφσ  από  υδραυλικι  άποψθ ςκοποφσ τθσ 

μελζτθσ  

ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ςτθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ αφανϊν 

εμποδίων οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία και να περιμζνει τισ κατάλλθλεσ 

οδθγίεσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του ζργου. Κακυςτζρθςθ ι τροποποίθςθ ι ματαίωςθ των εργαςιϊν για 

το λόγο αυτό δεν δθμιουργεί ςτον Ανάδοχο κανζνα δικαίωμα αποηθμιϊςεωσ, εννοείται όμωσ ότι ςε αυτι 

τθν περίπτωςθ για τον Εργοδότθ είναι υποχρεωτικι ανάλογθ παράταςθ τθσ προκεςμίασ.   

Όταν τελειϊςει κάποιο αυτοτελζσ τμιμα του δικτφου ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μζςα ςε 30 θμζρεσ, 

να υποβάλλει ςτον Εργοδότθ τα εξισ ςτοιχεία : 

i. Οριηοντιογραφικι τοποκζτθςθ των αγωγϊν και των τεχνικϊν ζργων, όπωσ φρεάτια, ιδιωτικζσ 

ςυνδζςεισ κλπ.  

ii. Σισ κζςεισ των υψομετρικϊν αφετθριϊν τθσ περιοχισ που κα  ςθμειϊνονται με αφξοντα αρικμό 

ςτθν οριηοντιογραφία με τα υψόμετρά τουσ.  

Ο Ανάδοχοσ δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα για τισ παραπάνω εργαςίεσ, γιατί κεωρείται ότι θ δαπάνθ τουσ 

περιλαμβάνεται ςτα γενικά ζξοδα των τιμϊν  χωματουργικϊν εργαςιϊν και τεχνικϊν ζργων.  Θ παράδοςθ 

των παραπάνω ςχεδίων αποτελεί προχπόκεςθ για τθ ςφνταξθ των επιμετριςεων των λογαριαςμϊν, των 

πρωτοκόλλων παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν (ΠΠΑΕ) και του πρωτοκόλλου προςωρινισ παραλαβισ του 

ζργου.  

Άρκρο 23. Εκςκαφι τάφρων –Επιχϊςεισ -  Κατεδαφίςεισ 

Οι εκςκαφζσ τάφρων για τθν εγκατάςταςθ αγωγϊν και τθν εκτζλεςθ τεχνικϊν ζργων κακϊσ και οι 

απαιτοφμενεσ αντιςτθρίξεισ κα γίνονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεφ. 4.2 τθσ Σεχνικισ Περιγραφισ 

των τευχϊν δθμοπράτθςθσ του ζργου.  

Εκςκαφζσ επιπλζον αυτϊν που κακορίηονται ςτα ςχζδια ι από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία, δεν 

αναγνωρίηονται χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ εντολι τθσ, όπωσ επίςθσ δεν αναγνωρίηονται και άλλεσ 

εργαςίεσ που ζγιναν εξαιτίασ τθσ επιπλζον εκςκαφισ (επιχϊςεισ, αποκαταςτάςεισ οδοςτρωμάτων κλπ).  Ο 

Ανάδοχοσ πρζπει να ειςθγείται ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία τισ τροποποιιςεισ που κατά τθ γνϊμθ του 

επιβάλλονται και αφοροφν τισ κλίςεισ των πρανϊν, χρθςιμοποίθςθ αντιςτθρίξεωσ κλπ.   

Σα προϊόντα εκςκαφισ κα τοποκετοφνται προςωρινά ςτθ χαμθλότερθ κατά τθν εγκάρςια τομι πλευρά 

ϊςτε να μθν παραςφρονται από τα νερά προσ τθν τάφρο.  Οι εκςκαφζσ των τάφρων και οι επόμενεσ 

εργαςίεσ μζχρι και τθν επανεπίχωςι τουσ πρζπει να γίνονται με τον ταχφτερο δυνατό ρυκμό, ιδίωσ ςε 

περιοχζσ με μεγάλθ κυκλοφορία, ϊςτε να μθ διατθροφνται για πολφ οι ανωμαλίεσ που προκαλοφνται ςτθν 

κυκλοφορία των πεηϊν, αυτοκινιτων κλπ από τθν φπαρξθ τθσ τάφρου, χωμάτων κλπ. Σονίηεται ιδιαίτερα 

ότι ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μθν αφινει τμιμα τάφρου οποιουδιποτε μικουσ ςτο οποίο δεν κα ζχουν 

ολοκλθρωκεί οι εργαςίεσ (από τθν εκςκαφι μζχρι και τθν επανεπίχωςι τθσ).   

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να διαπιςτϊνει τθν ενδεχόμενθ φπαρξθ εμποδίων πριν αρχίςουν οι εκςκαφζσ, 

ςυγκεντρϊνοντασ τα απαιτοφμενα πλθροφοριακά ςτοιχεία από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ, ϊςτε να 

αποφεφγονται ηθμιζσ και ατυχιματα.  Ιδιαίτερθ προςοχι κα δίνεται ϊςτε να μθν προκλθκεί βλάβθ ςτα 

υπόγεια καλϊδια, δίκτυα φδρευςθσ, αποχζτευςθσ κλπ.  Όπου ςυναντιοφνται ςωλθνωτοί αγωγοί φδρευςθσ 

οικιϊν πρζπει να υποςτθρίηονται και να προφυλάγονται κατάλλθλα. Πζραςμα δίπλα από ςτφλουσ κα 

αντιμετωπιςκεί με πλιρθ και αςφαλι ειδικι αντιςτιριξθ τθσ παρειάσ τθσ τάφρου ςτο αναγκαίο μικοσ και 

βάκοσ, με τα κάκε φορά κατάλλθλα μζτρα αςφάλειασ.  Θ φπαρξθ πρόχειρων ι προςωρινϊν κτιςμάτων π.χ. 

περιπτζρων δεν κα αποτελεί κατά κανόνα λόγο μεταβολισ τθσ χάραξθσ του αγωγοφ.  Απρόβλεπτεσ 

περιπτϊςεισ εμποδίων κα αντιμετωπίηονται ανάλογα με τισ ειδικζσ ςυνκικεσ 
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τισ διαςταυρϊςεισ τάφρων με οδοφσ ςθμαντικισ κυκλοφορίασ, μετά τθν εκςκαφι, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να αποκαταςτιςει προςωρινά τθν κυκλοφορία με καταςκευι προςωρινισ γεφφρωςθσ 

ζπειτα από υπόδειξθ τθσ Τπθρεςίασ Επίβλεψθσ.  Ο Ανάδοχοσ οφείλει κατά τθν εκςκαφι των τάφρων να 

παίρνει όλα τα αναγκαία μζτρα αςφάλειασ για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ςτα ζργα ι ςε τρίτουσ και ιδίωσ για 

τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων.  

Ο χαρακτθριςμόσ τθσ ποιότθτασ των εδαφϊν που ςκάβονται κα κακορίηεται με πρωτόκολλο από το 

οριηόμενο από τθ Επιβλζπουςα Τπθρεςία αρμόδιο όργανο και τθν αποδοχι του (ςυνολικά ι με 

επιφφλαξθ) από τον Ανάδοχο. το πρωτόκολλο αυτό γράφονται οι ενδείξεισ των διατομϊν και για κάκε 

μία θ αναλογία ςτα εκατό του εδάφουσ τθσ εκςκαφισ, ςφμφωνα με τισ  τιμζσ του Σιμολογίου. χετικά με 

τισ τιμζσ του τιμολογίου για γαιϊδθ- θμιβραχϊδθ  και βραχϊδθ εδάφθ, που καταρχιν περιλαμβάνουν όλα 

τα εδάφθ όπου το ςφνολο των εκςκαφϊν μπορεί να γίνει με ςκαπάνθ, τονίηεται ότι οι ίδιεσ τιμζσ 

εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εκτόσ από τθ ςκαπάνθ και άλλα 

εργαλεία εφόςον θ χρθςιμοποίθςι τουσ αντικακιςτά τισ εκςκαφζσ με ςκαπάνθ.   

τθν τιμι τθσ εκςκαφισ των τάφρων ι τμθμάτων περιλαμβάνεται και θ διαμόρφωςθ των πρανϊν των 

τάφρων που κα γίνει με οποιοδιποτε μζςο.  

Οι επιχϊςεισ τάφρων κα εκτελοφνται γενικά μετά τθν πλιρθ εγκατάςταςθ των αντίςτοιχων αγωγϊν και 

τθν επιτυχθμζνθ δοκιμι ςτεγανότθτάσ τουσ. υγκεκριμζνα μετά τθν επιτυχθμζνθ δοκιμι του αγωγοφ, 

γίνεται θ προςτατευτικι του επίχωςθ προςεκτικά και μζχρι να ςυμπλθρωκεί πάχοσ επιχϊματοσ 

τουλάχιςτον 10 cm  πάνω από το εξωράχιο και ςε όλο το μικοσ του αγωγοφ με άμμο.  Κατά τθν εκτζλεςθ 

τθσ προςτατευτικισ αυτισ ςτρϊςεωσ κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να γεμίςουν όλα τα κενά, 

ιδιαίτερα κάτω από τον αγωγό, ϊςτε να εδράηεται και να προςτατεφεται καλά.  τθ ςυνζχεια και αφοφ 

τελειϊςει θ προςτατευτικι ςτρϊςθ, θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία κα ελζγχει τθν κατάςταςθ του αγωγοφ και 

μετά ο Ανάδοχοσ κα προχωρεί ςτθ ςυμπλθρωματικι επίχωςθ τθσ τάφρου.  Θ επίχωςθ τθσ τάφρου κα γίνει 

ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο κεφ. 4.1 τθσ Σεχνικισ Περιγραφισ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ του 

ζργου, ενϊ  κα  χρθςιμοποιθκοφν προϊόντα εκςκαφισ ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ Επιβλζπουςα  

Τπθρεςία κρίνει τθν καταλλθλότθτά τουσ.  Θα λαμβάνονται  όλα τα μζτρα, ϊςτε να αποκλειςκεί κάκε 

αιςκθτι μελλοντικι κακίηθςθ. Απαιτείται θ πιςτι εφαρμογι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των ςχετικϊν με 

τθ ςυμπφκνωςθ των επιχϊςεων. ε περιπτϊςεισ που θ τάφροσ διαςταυρϊνεται με οδοφσ πυκνισ 

κυκλοφορίασ είναι δυνατόν μετά από υπόδειξθ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ να γίνουν οι απαραίτθτεσ 

γεφυρϊςεισ για τθν διζλευςθ πεηϊν και αυτοκινιτων. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να 

διακζτει αρκετζσ γεφυρϊςεισ, κατάλλθλου ανοίγματοσ, για τθν προςωρινι επικάλυψθ τθσ τάφρου και το 

αςφαλζσ περαςμάτων τροχοφόρων. Αυτζσ κα διατθρθκοφν μζχρι τθν πλιρθ επίχωςθ και τθν 

αποκατάςταςθ τθσ ομαλότθτασ τθσ οδοφ.  

Οι κάκε είδουσ άρςεισ, αποςυνκζςεισ και κατεδαφίςεισ καταςκευϊν, επιφανειακϊν ι υπογείων που είναι 

απαραίτθτεσ για τθ διάνοιξθ των τάφρων, κα γίνονται ςε όςθ ζκταςθ είναι αναγκαίο και αναπόφευκτο για 

τθν εγκατάςταςθ των αγωγϊν. Ιςχφουν τα ςχετικά άρκρα του τιμολογίου και όςα ςυμπλθρωματικά 

ορίηονται παρακάτω : 

i. Πριν από οποιαδιποτε κατεδάφιςθ θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία οφείλει να ελζγχει αν είναι 

αναγκαία, να κακορίηει τθν ζκταςι τθσ και να παίρνει, ςε   αντιπαράςταςθ με τον Εργολάβο, τισ 

αναγκαίεσ διαςτάςεισ και όςα άλλα ςτοιχεία απαιτοφνται για τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 

επιμετριςεων και πρωτοκόλλων. 

ii. Όπου πρόκειται να προκφψουν χριςιμα υλικά από τθν κατεδάφιςθ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει 

τα κατάλλθλα μζτρα για τθν πρόλθψθ φκοράσ τουσ κακϊσ και για τθν αςφαλι διαφφλαξι τουσ 

ςτο εργοτάξιο ϊςπου να ξαναχρθςιμοποιθκοφν, αν υπάρχει τζτοια περίπτωςθ. Αν όχι τα 

παραδίνει με πρωτόκολλο ςτθν Τπθρεςία και κάκε απϊλεια τζτοιων υλικϊν βαρφνει τον Ανάδοχο,  

που είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει με καινοφργια. Σα άχρθςτα υλικά που προζρχονται 

από τισ κατεδαφίςεισ και είναι ακατάλλθλα για επιχϊςεισ, πρζπει να απομακρφνονται το 

γρθγορότερο. 

iii.  Θ εναπόκεςθ των χριςιμων υλικϊν που προκφπτουν από τισ κατεδαφίςεισ πρζπει να γίνεται ςε 

κανονικοφσ ςωροφσ, ϊςτε να διευκολφνεται ο ζλεγχοσ   και θ καταμζτρθςθ και ςε κζςεισ που και θ 
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κυκλοφορία να μθν παρεμποδίηεται και να είναι εφκολθ θ προςζγγιςθ μεταφορικϊν μζςων για τθν 

απομάκρυνςθ ι τθν επαναχρθςιμοποίθςι τουσ. 

Άρκρο 24. Απομάκρυνςθ των  άχρθςτων υλικϊν. 

Σα προϊόντα εκςκαφισ και γενικά κάκε είδουσ άχρθςτα υλικά που προζρχονται από κατεδαφίςεισ, 

καταςκευζσ ςχετικζσ με τισ αποκαταςτάςεισ των οδοςτρωμάτων κλπ, κα απομακρφνονται χωρίσ 

κακυςτζρθςθ. Σα άχρθςτα υλικά κα απομακρφνονται ζςτω και τμθματικά, ϊςτε να περιοριςτεί όςο είναι 

δυνατό το χρονικό διάςτθμα υπάρξεωσ τθσ ανωμαλίασ ςτθν κυκλοφορία πεηϊν, οχθμάτων κλπ που 

προζρχεται από αυτό.  Τλικά που χρειάηονται να απομακρυνκοφν είναι : 

α. Σα προϊόντα εκςκαφϊν 

β. Σα άχρθςτα προϊόντα εκςκαφισ που προζρχονται από κακαιρζςεισ οδοςτρωμάτων κλπ. 

γ. Σα πλεονάςματα προϊόντων εκςκαφϊν ι κατεδαφίςεων που προζρχονται από   διάφορεσ ςχετικζσ με 

τον αγωγό καταςκευζσ (λικόςτρωτα, υποδομζσ, αμμοχάλικο κλπ). 

δ. Οι κυβόλικοι και τα γρανιτικά κράςπεδα κα πρζπει να μεταφζρονται μετά από διαλογι ςε ειδικό 

χϊρο ςυγκεντρϊςεωσ που κα ορίηεται από τθν Τπθρεςία.  

 Θ εργαςία απομάκρυνςθσ των προϊόντων εκςκαφισ που περιςςεφουν πρζπει να εκτελείται από τον 

Ανάδοχο χωρίσ αντίρρθςθ και άςχετα από το αν θ ποςότθτα είναι μεγάλθ ι μικρι. Οι κζςεισ αποκζςεωσ 

των υλικϊν αυτϊν εγκρίνονται κάκε φορά από τθν αρμόδια αρχι. Θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ 

περιλαμβάνεται ςτθν τιμι εκςκαφισ. 

Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι για τθ διαχείριςθ των Αποβλιτων Εκςκαφϊν Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων 

(Α.Ε.Ε.Κ.) ιςχφουν :  

 Ο Νόμοσ 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ - Εναρμόνιςθ με τθν 

Οδθγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ  αποβλιτων - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 

2008/98/ΕΚ - Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. “  

 θ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεφχοσ Β’) “Μζτρα, όροι και 

πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 

κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δθμόςια ζργα θ παράγραφοσ 3β του άρκρου 7 , κακϊσ 

και  

 θ  ερμθνευτικι εγκφκλιοσ αυτισ με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκφκλιοσ του Τπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλιμ. 

Αλ. “Διαχείριςθ περίςςειασ υλικϊν εκςκαφϊν που προζρχονται από δθμόςια ζργα - Διευκρινίςεισ 

επί των απαιτιςεων τθσ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).  

Άρκρο 25. Ανακαταςκευι οδοςτρωμάτων - πεηοδρομίων 

Μόλισ εγκρικεί το οριςτικό πρόγραμμα εκτζλεςθσ των ζργων και πριν αρχίςουν οι εκςκαφζσ ςε 

αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοφσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ηθτιςει ςχετικι άδεια τομισ των οδοςτρωμάτων κατά 

περίπτωςθ από το Διμο (αν πρόκειται για δθμοτικι οδό) ι από το Δθμόςιο. Επίςθσ αναλαμβάνει και τθν 

ευκφνθ τθσ επαναφοράσ των μονίμων οδοςτρωμάτων όπωσ ορίηεται ςτθ ςχετικι άδεια και τουσ ςχετικοφσ 

με το κζμα αυτό όρουσ τθσ εργολαβίασ αυτισ. τισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν μόνιμα οδοςτρϊματα, θ 

ζκταςθ τθσ φκοράσ τουσ κατά τθ διάνοιξθ των τάφρων πρζπει να είναι θ ελάχιςτθ δυνατι και θ 

αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ να είναι θ τεχνικά άρτια και να γίνεται μετά από τζλεια ςυμπφκνωςθ 

των υποκείμενων επιχωμάτων με απαραίτθτθ χριςθ δονθτικισ πλάκασ, ϊςτε να αποκλείεται κάκε 

ανωμαλία ι φκορά του οδοςτρϊματοσ που ανακαταςκευάηεται. Αν παρουςιαςτεί κάτι τζτοιο, 

οποτεδιποτε μετά τθν ανακαταςκευι και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι, ο Ανάδοχοσ οφείλει να το 

επιςκευάςει με δικι του μζριμνα και δαπάνθ.  

Θ κακαίρεςθ και αποκατάςταςθ τομισ οδοςτρϊματοσ, κα γίνεται με τον τρόπο που κακορίηεται ςτισ 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.  

Θ αποκατάςταςθ των φκορϊν ςτα πεηοδρόμια που προκαλοφνται από τθ διάνοιξθ τάφρων κα γίνεται 

αμζςωσ  μετά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ επίχωςθσ. Σονίηεται ιδιαίτερα θ υποχρζωςθ του Αναδόχου  να  
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προβαίνει  ςτθν  άμεςθ και πλιρθ αποκατάςταςθ των πεηοδρομίων. Θ τφπανςθ κα πρζπει να γίνεται 

απαραίτθτα με δονθτικι πλάκα για να αποφευχκεί μελλοντικι καταςτροφι των πεηοδρομίων από 

κακιηιςεισ για τθν οποία ο Ανάδοχοσ φζρει τθν ευκφνθ και είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςει με 

δικά του ζξοδα.  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει κάκε υποχϊρθςθ που κα ςυμβεί ωσ τθν οριςτικι 

παραλαβι χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ  

Άρκρο 26. Πλθμμελισ καταςκευι των  ζργων -  Κακοτεχνίεσ 

Αν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι οποιαδιποτε εργαςία 

παρουςιάςει ελαττϊματα που δεν αποκακίςτανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται ςε αυτόν ειδικι 

διαταγι τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Με τθν ειδικι διαταγι προςδιορίηονται τα ελαττϊματα, 

κακορίηεται αν είναι ουςιϊδθ, επουςιϊδθ ι και επικίνδυνα και τάςςεται εφλογθ προκεςμία για τθν 

αποκατάςταςι τουσ. τθν αποκατάςταςθ μπορεί να περιλαμβάνεται θ κακαίρεςθ των ελαττωματικϊν 

εργαςιϊν και θ ανακαταςκευι τουσ, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ 

αποκατάςταςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ με τθν ειδικι διαταγι κακορίηεται ποςοςτό μείωςθσ 

τθσ αμοιβισ του αναδόχου για τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ θ διαταγι μπορεί 

να περιλαμβάνει και τθν εκτζλεςθ οριςμζνων εργαςιϊν για τον περιοριςμό του ελαττϊματοσ. 

Αν το ελάττωμα αποκαλυφκεί κατά τθν παραλαβι των ζργων, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 170 του Ν. 4412/16 και θ διαπίςτωςθ τθσ αποκατάςταςθσ των ελαττωμάτων γίνεται από τθ 

διευκφνουςα υπθρεςία. 

Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν εργολαβία (ςφμφωνα με το άρκρο 160 του Ν.4412/16) όταν οι 

εργαςίεσ του είναι κατά ςφςτθμα κακότεχνεσ ι τα υλικά που χρθςιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται ςτισ 

προδιαγραφζσ. Για να κθρυχκεί ο Ανάδοχοσ ζκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρζπει να ζχει προθγθκεί, 

τουλάχιςτον μία φορά, θ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου  159 του Ν. 4412/16 για τθν 

αποκατάςταςθ των κακοτεχνιϊν του ζργου και να ζχει απορριφκεί, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ των 

διατάξεων αυτϊν, θ ζνςταςθ του αναδόχου.  

Άρκρο 27. Τγιεινι & Αςφάλεια Εργαηομζνων ςτο ζργο 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν χζδιο Αςφαλείασ και Τγείασ 

(ΑΤ) κακϊσ και να δθμιουργιςει Φάκελο Αςφαλείασ και Τγείασ (ΦΑΤ) ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 

Άρκρο 3 του ΠΔ.305/96. Σα ανωτζρω ΑΤ και ΦΑΤ κα ςυνταχκοφν ζτςι, ϊςτε να είναι ςυμβατά με τα 

ςχετικά υποδείγματα που ζχουν ςυνταχκεί από το ΣΕΕ (ΣΕΕ/10068/22-4-98 ζγγραφο προσ Τπουργοφσ 

ΠΕΧΩΔΕ και Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων). 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τα ζργα με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ, 

Διατάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ, που αφοροφν τθν υγιεινι και 

τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. Προσ τοφτο πρζπει ο Ανάδοχοσ να υποβάλει ζγκαιρα προσ ζγκριςθ από 

τθν Τπθρεςία εγχειρίδιο αςφάλειασ, μαηί με πίνακα διανομισ και βεβαίωςθσ ενθμζρωςθσ όλου του 

προςωπικοφ του εργοταξίου, αλλά και κάκε νεοπροςλαμβανομζνου ςτο εργοτάξιο. Σζλοσ πρζπει να ορίςει 

ζνα μζλοσ του εργοταξίου του ςαν Τπεφκυνο Αςφαλείασ. Σο εν λόγω μζλοσ του εργοταξίου κα ζχει 

υποχρζωςθ για ενθμζρωςθ και παρακολοφκθςθ τιρθςθσ όλων των κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ από 

όλουσ τουσ εργαηόμενουσ. Ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου του Αναδόχου παραμζνει πάντα 

τελικόσ υπεφκυνοσ για τθν υγιεινι και αςφάλεια. 

Ρθτά κακορίηεται ότι ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των 

εργαηομζνων ςτα ζργα και είναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ των ενδεδειγμζνων και ορκϊν μζτρων 

αςφαλείασ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν κανονιςμϊν. Για κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν όςα 

ορίηονται από τθν Ελλθνικι νομοκεςία, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει κατά το χρόνο τθσ εφαρμογισ των 

διατάξεων. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art159
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art159
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Όλεσ οι δαπάνεσ εφαρμογισ των διατάξεων υγιεινισ και αςφάλειασ βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει 

να ζχουν ςυνυπολογιςκεί απ’ αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του κατά ανθγμζνο τρόπο ςτισ 

τιμζσ τθσ προςφοράσ του. 

Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων 

και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του φορζα του 

ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι 

επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/16 (αρ. 

138 παρ.7), Ν. 3850/101 (αρ. 42). 

τα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) και 

να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα Ν.4412/16 (αρκ. 138 παρ.7). 

β.  Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο χζδιο Αςφάλειασ και 

Τγείασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, 

ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ 

ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ 

μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου: Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7)  

γ.  Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, να 

τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία, 

να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ : ΠΔ 

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

 Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ.γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από 

αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα 

και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα 

ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία). 

φμφωνα με τα παραπάνω, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα: 

Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ ( ΑΤ ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ Τγείασ (ΦΑΤ) και 

ςυγκεκριμζνα: 

α.  Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ των 

προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα 

υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 

εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια: ΠΔ 305/96 (αρ 3 

παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του ΠΔ 

305/96. 

β.  Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΑΤ-ΦΑΤ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ 

μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τθν ΤΑ 

ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7)  

γ.  Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΑΤ-ΦΑΤ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλιψεισ που 

κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Τπθρεςία), ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που 

κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ 

(μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, 

εξοπλιςμόσ, κλπ). 

                                                
1
  O Ν.3850/10 Κύπωζη ηος Κώδικα νόμων για ηην ςγεία και ηην αζθάλεια ηων επγαζομένων άπ. δεύηεπο, καηαπγεί 

διαηάξειρ πος πςθμίζονηαι από αςηόν όπωρ διαηάξειρ ηων : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 
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δ.  Να αναπροςαρμόςει τα ΑΤ-ΦΑΤ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν λόγω 

τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΤΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/16 (αρ. 138 

παρ.7).  

ε.  Να τθριςει τα ΑΤ-ΦΑΤ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΤΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 

ςτ. υμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ Τγείασ 

(ΦΑΤ). 

Σο ΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για τα 

άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου.  

Αντίςτοιχα ο ΦΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά 

αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 

Σο περιεχόμενο του ΑΤ και του ΦΑΤ αναφζρεται ςτο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και ςτισ ΤΑ: 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ οι οποίεσ 

ενςωματϊκθκαν ςτο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7).  

Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΑΤ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 

α. Απαιτείται υντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του ενόσ 

ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 

β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ: Π.Δ.305/96 (αρκ.12 

παράρτθμα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 

δ.  Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ νόμιμο 

δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΑΤ,ΦΑΤ) του ζργου από τθν 

αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο αϋ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 

249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του .ΕΠ.Ε. 

Ο ΦΑΤ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε 

Δθμόςιου Ζργου: ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/16 

αρ. (170 και 172).  

Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΤ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το 

ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ. 

Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΑΤ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΤ περιλαμβάνονται ςτθν 

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

Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ και υγείασ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 

α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 

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

β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και 

άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25). 

γ. Σα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ τθσ 

επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Τπθρεςίεσ Προςταςίασ και Πρόλθψθσ ι να 

ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. 
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 Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και 

αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από 

αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ: Ν.3850/10 (αρ.9).  

δ. τα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των: τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, 

εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων: 

 Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των 

υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων 

εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 

(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

 Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ 

υποδείξεισ τουσ ο Σεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 

παρ.1). 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. 

 Σο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από 

τθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 

 Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ 

εργαςίασ (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και 

ςτθν Επιτροπι Τγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Τ.Α.Ε) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ 

ςφςταςθ και οι αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10.  

 ε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 

 Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το 

κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

 Σα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται 

ςτο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ.  

 Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ 

αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο 

υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί 

ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να 

χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των αιτίων του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

 Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα 

εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

 Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  

Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν απαιτείται 

εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο 

εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Τ.Α 130646/1984 του (τ.) 

Τπουργείου Εργαςίασ. 

Σο ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Τ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Σμιματα ι Γραφεία 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ 

Δ/νουςασ Τπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι 

αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ 

εργαςίασ, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. 

ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

υςχετιςμόσ χεδίου Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 
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Για τθν πιςτι εφαρμογι του  ΑΤ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το ΘΜΑ. 

τα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ του 

ΑΤ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων / 

διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΑΤ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 

Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο. 

Προετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ)  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα παρακάτω 

μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: 

α. Σθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με ιδιαίτερθ 

προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. 

IV μζροσ Α, παρ. 18.1). 

β. Σον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν 

εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το 

εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ: ΠΔ 

1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2).  

γ.  Σθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων κλπ) 

και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των εγκαταςτάςεων 

αυτϊν: Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6). 

δ. Σθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ: κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - 

διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ - 

αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ.: ΠΔ 

1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Σθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθ 

χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), 

Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ.13, 14). 

ςτ. Σθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) ςτουσ εργαηόμενουσ 

όπωσ: προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, 

γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ 

τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του: Π.Δ. 

1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΤΑ 8881/94 

και Τ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

Εργοταξιακι ςιμανςθ - ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ - εναπόκεςθ 

υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α.  Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν και 

των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με: 

-  Σθν Τ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ: 

 «Οδθγίεσ ιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεφχοσ 7) 

-  Σθ ΚΤΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι 

διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν 

που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν » 
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-  Σισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και τθν τροπ. 

αυτοφ : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).  

β.  Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, 

κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07 

(αρ.43,44). 

γ.  Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ 

απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των 

κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ: ΠΔ 

1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ.  Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, 

αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 

(αρ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α παρ.11 

και. μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. αυτοφ : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε.  Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν: 

α) κραδαςμοφσ: ΠΔ 176/05, β) κόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και 

τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και 

βιολογικοφσ παράγοντεσ: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΠΔ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων 

(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των 

εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό 

ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 

155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 

15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Σα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 

και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία : 

1. Πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 

2.  Άδεια κυκλοφορίασ 

3.  Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 

4.  Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 

5.  Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, τμιμα ΙΙ, 

παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). θμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ 

μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι. 

6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - εγκατάςταςθ, 

καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των 

ελζγχων ςφμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και αντίςτοιχο 

βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο, τα 

οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου. 
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα απαιτοφμενα 

μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου 

ζργου.  

Σα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα: 

(5).1  Κατεδαφίςεισ: 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, 

ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΤΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα II, 

παρ.11), ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΠΔ 2/06, 

ΠΔ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 

(5).2  Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ: 

 Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-αςφάλεια και αντοχι 

κτιρίων, παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

και ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ 

Β τμιμα ΙΙ παρ. 10 ).  

(5).3  Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ - ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4-

6,14 ). 

(5).4  Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

Πυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

(5).5  Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 

(αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 12).  

(5).6  Προετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. 

(ιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ και 

εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων και 

ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.) 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 

ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

και ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 

(αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.10). 

(5).7  Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα 

(Τποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ με χριςθ πλωτϊν 

ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου.)  

ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 

305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν τα 

απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ:  «ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

 

Α. ΝΟΜΟΙ 

 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3669/08 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

 

 

 

ΦΕΚ 337/Α/76 

ΦΕΚ 126/Α/83 

ΦΕΚ 49/Α/84 

ΦΕΚ 147/Α/93 

ΦΕΚ 57/Α/99 

ΦΕΚ 50/Α/07 

ΦΕΚ 116/Α/08 

ΦΕΚ 84/Α/10 

ΦΕΚ 249/Α/12 

 

 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ 

 

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 

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 

 

 

 

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

ΦΕΚ 47/Α/78 

ΦΕΚ 193/Α/80 

ΦΕΚ 260/A/81 

ΦΕΚ 106/Α/89 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 31/Α/90 

 

ΦΕΚ 38/Α/91 

ΦΕΚ 180/Α/91 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 221/Α/94 

ΦΕΚ 67/Α/95 

ΦΕΚ 268/Α/95 

ΦΕΚ 212/Α/96 

ΦΕΚ 94/Α/99 
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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 

 

ΦΕΚ 241/Α/00 

ΦΕΚ 121/Α/04 

ΦΕΚ 227/Α/05 

ΦΕΚ 159/Α/06 

ΦΕΚ 268/Α/06 

ΦΕΚ 212/Α/06 

ΦΕΚ 145/Α/10 

ΦΕΚ 97/Α/10 

 

Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ 

 

ΤΑ 130646/84 

ΚΤΑ 3329/89 

ΚΤΑ 8243/1113/91 

ΚΤΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΚΤΑ αρ. 8881/94 

ΤΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΤΑ 3009/2/21-γ/94 

ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΤΑ 3131.1/20/95/95 

ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Τ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΚΤΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΤΑ αρ. Δ13ε/4800/03 

 

ΚΤΑ αρ.6952/11 

ΤΑ 3046/304/89 

ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΤΑ αρ. οικ. 433/2000 

 

ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 

ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 

 

 

 

ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

ΦΕΚ 138/Β/91 

ΦΕΚ 187/Β/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 

ΦΕΚ 450/Β/94 

ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 

ΦΕΚ 73/Β/94 

ΦΕΚ 978/Β/95 

ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦΕΚ 1035/Β/96 

ΦΕΚ 113/Β/97 

ΦΕΚ 987/Β/99 

ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΦΕΚ 708/Β/03 

 

ΦΕΚ 420/Β/11 

ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΦΕΚ 1176/Β/00 

 

ΦΕΚ 686/Β/01 

ΦΕΚ 266/Β/01 

ΦΕΚ 16/Β/03 
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ΤΑ ΔMEO/Ο/613/11 

ΤΑ 21017/84/09 

Πυροςβεςτικι διάταξθ 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

 

ΦΕΚ 905/Β/11 

ΦΕΚ 1287/Β/09 

ΦΕΚ 155/Β/96 

 

 

Δ. ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ 

 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ 27/03 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6/08 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ .ΕΠ.Ε 

 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 

ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΙΠΑΔ/οικ/21
5/31-3-08 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΔΑ: 
Β4Λ1Λ-ΚΦΗ 

 

Άρκρο 28. Φφλαξθ  υλικϊν, ζργων, υπαρχουςϊν  καταςκευϊν και μζςων 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να φυλάγει με ευκφνθ και δαπάνεσ του τα εφόδια και  υλικά που ζχει ςτθν κατοχι 

του (ςωλινεσ, ειδικά τεμάχια και άλλα εξαρτιματα) και που  προορίηονται για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Ο 

Ανάδοχοσ κα ευκφνεται για κάκε απϊλεια ι κραφςθ ι φκορά αυτϊν και ζχει υποχρζωςθ να τα 

αντικαταςτιςει.  

Όλεσ οι απαιτιςεισ του εργοδότθ για τθν περίφραξθ ι τθν ειδικι φφλαξθ τθσ περιουςίασ αυτοφ, κα 

εκτελοφνται από τον Ανάδοχο χωρίσ κάποια ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. Εάν ο εργοδότθσ διαπιςτϊςει ότι ο 

Ανάδοχοσ δεν προφυλάςςει με επάρκεια υλικά, μθχανιματα, εφόδια ι εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν, τότε θ 

περιουςία αυτι δφναται να προφυλαχκεί από τον πρϊτο, με τθ δαπάνθ φφλαξθσ να βαρφνει τον Ανάδοχο, 

και κα κρατθκεί από όςα αυτόσ δικαιοφται να λαμβάνει. 

Άρκρο 29. Προςταςία  βλάςτθςθσ – περιβάλλοντοσ. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν λιψθ μζτρων προςταςίασ  του  περιβάλλοντοσ. Οφείλει να τθρεί 

τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ τθσ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του παρόντοσ 

ζργου και να ςυμμορφϊνεται με τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία. 

Ο Ανάδοχοσ προφυλάςςει και προςτατεφει τθν βλάςτθςθ τθσ περιοχισ όπου εκτελείται το ζργο και 

ευκφνεται για κάκε κόψιμο δζνδρων, κάμνων και καταςτροφι φυτείασ που δεν κα ιταν απαραίτθτθ για 

τθν εκτζλεςθ του ζργου. ε περίπτωςθ ηθμιάσ ι καταςτροφισ ςε ςτοιχεία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, 

που δεν προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου (ι από τυχόν εγκεκριμζνεσ από τθν 

Τπθρεςία τροποποιιςεισ τθσ), ο Ανάδοχοσ, ανεξάρτθτα από τισ οποιεςδιποτε ευκφνεσ που κα μποροφν να 

προκφψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τα υπάρχοντα ζργα ι το φυςικό περιβάλλον 

ςτθν κατάςταςθ που βριςκόταν πριν από τθν εγκατάςταςθ του, με δαπάνεσ του, χωρίσ να δικαιοφται 

οποιαςδιποτε χρθματικισ αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ προκεςμίασ.   

Παράβαςθ ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων όπωσ θ ζλλειψθ προςικουςασ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ, θ παράλειψθ μζτρων προςταςίασ του κοινοφ, θ κακυςτζρθςθ ςτθν αποκατάςταςθ 

φκορϊν ςε άλλα δθμόςια ζργα ι κοινόχρθςτα πράγματα επιβάλλουν ςτον ανάδοχο τισ κυρϊςεισ του 

άρκρου 81 του Ν.3669/08. 
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Άρκρο 30. Βλάβεσ ςτο ζργο -  Βλάβεσ από ανϊτερθ  βία  

Μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου για βλάβεσ από οποιαδιποτε 

αιτία εκτόσ αν αυτζσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να διορκϊςει μζςα ςε οριηόμενθ από τον φορζα καταςκευισ εφλογθ προκεςμία τα 

ελαττϊματα του ζργου, που κα διαπιςτωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ και μζχρι τθν οριςτικι 

παραλαβι. Αν θ προκεςμία αυτι περάςει άπρακτθ, ο φορζασ καταςκευισ του ζργου μπορεί να εκτελζςει 

τθ διόρκωςθ ςε βάροσ του αναδόχου με οποιονδιποτε τρόπο, με τθν επιφφλαξθ πάντοτε του δικαιϊματόσ 

του να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ διόρκωςι του απαιτεί 

δυςανάλογεσ δαπάνεσ γίνεται ςχετικι μείωςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου για οποιαδιποτε βλάβθ 

επζρχεται ςτα ζργα, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε ηθμία 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, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 157 του Ν. 4412/16. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του δαπάνεσ.  

ε περίπτωςθ ηθμιϊν που προκλικθκαν από ανϊτερθ βία ςτα ζργα που εκτελοφνται ι ςτα υλικά που 

βρίςκονται ςτο εργοτάξιο, ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα, με αναφορά του ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία, που 

υποβάλλεται μζςα ςε δζκα μζρεσ από τότε που ςυνζβθ θ ηθμία, να αναφζρει το χρόνο που ςυνζβθ θ 

ηθμία, τθν αιτία που τθν προκάλεςε, το είδοσ, τθν ζκταςθ και τθν δαπάνθ που απαιτείται για τθν 

επανόρκωςι τθσ. Όςα ιςχφουν για τθν αίτθςθ επανόρκωςθσ ηθμιϊν από ανωτζρα βία ορίηονται ςτο 

άρκρο 157 του Ν.4412/16. 

Άρκρο 31. Χριςθ   ζργου πριν από τθν  αποπεράτωςθ  

Ο Εργοδότθσ ζχει δικαίωμα να πάρει ςτθν κατοχι του ι να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε τμιμα του ζργου 

ζχει τελειϊςει μερικά ι ολικά, μόνο μετά από διοικθτικι παραλαβι του (τμθματικι) κατά τισ διατάξεισ του 

άρκρου 169 του Ν.4412/16. 

Αν θ κατοχι ι θ χριςθ αυτι κακυςτεριςει τθν πρόοδο τθσ εργαςίασ, τότε ο Εργοδότθσ χορθγεί ανάλογθ 

παράταςθ τθσ προκεςμίασ αποπεράτωςθσ του ζργου. 

ε περίπτωςθ που θ χρθςιμοποίθςθ του ζργου από τον Εργοδότθ πριν από τθν αποπεράτωςι του 

ςυνεπάγεται πρόςκετεσ δαπάνεσ για τον Ανάδοχο, τότε ο Εργοδότθσ του καταβάλλει τισ δαπάνεσ αυτζσ 

που πρζπει να είναι απόλυτα δικαιολογθμζνεσ. 

Εργαςίεσ για αποκατάςταςθ βλαβϊν που οφείλονται ςε χριςθ ζργου, που παραδόκθκε ςε χριςθ πριν 

από τθν παραλαβι του κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ, εκτελοφνται μόνο μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ 

Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 10 του άρκρου 157 του Ν.4412/16. 

Άρκρο 32. Περιεχόμενο  των τιμϊν  του  Σιμολογίου 

Οι τιμζσ του Σιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ περαιωμζνων εργαςιϊν και ο Ανάδοχοσ δεν ζχει 

δικαίωμα άλλθσ πλθρωμισ ι αποηθμίωςθσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςι τουσ. 

φμφωνα με τα παραπάνω ςε όλεσ τισ τιμζσ του Σιμολογίου περιλαμβάνονται: 

α. Οι δαπάνεσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ  κάκε εργαςίασ, 

δθλαδι μιςκϊματα, τα απαιτοφμενα καφςιμα και λιπαντικά,  θ επιβάρυνςθ λόγω θμεραργιϊν από 

οποιαδιποτε αιτία, οι δαπάνεσ παραλαβισ  επί τόπου και επιςτροφισ των μθχανθμάτων, οι 

δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και    τα αςφάλιςτρά τουσ. 

β. Οι δαπάνεσ για το απαιτοφμενο προςωπικό των ςυνεργείων και του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ από 

εργοδθγοφσ, χειριςτζσ, μθχανοτεχνίτεσ, ειδικευμζνουσ και ανειδίκευτουσ εργάτεσ, για θμερομίςκιά 

τουσ, θμεραργίεσ, αςφαλίςεισ,    ϊρεσ αργίασ, ζκτακτεσ χρθματικζσ παροχζσ κ.λ.π. 
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γ. Οι δαπάνεσ των υλικϊν που απαιτοφνται για κάκε είδοσ εργαςίασ με τισ  φορτοεκφορτϊςεισ και τισ 

μεταφορζσ τουσ, με οποιοδιποτε μζςο από τον τόπο παραγωγισ ι προμικειασ επί τόπου των 

ζργων, κακϊσ και κάκε άλλου υλικοφ που δεν αναφζρεται ιδιαίτερα αλλά που ενδεχόμενα κα 

απαιτθκεί για  τθν πλιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

δ. Οι τυχόν δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςφάλιςθ των υλικϊν και αποηθμιϊςεισ για τθν προςωρινι 

κατάλθψθ εκτάςεων για τθν μεταφορά και αποκικευςι τουσ. 

ε. Σα ζξοδα απόςβεςθσ, φκοράσ, αποκικευςθσ και φφλαξθσ των εργαλείων, μθχανθμάτων και υλικϊν. 

ςτ. Γενικά κάκε άλλθ δαπάνθ που δεν αναφζρεται ιδιαίτερα, αλλά που είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ 

και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςτθν οποία αναφζρεται θ ςχετικι τιμι του Σιμολογίου.  Καμία 

αποηθμίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν είναι δυνατόν να κεμελιωκεί εκ των υςτζρων, είτε ωσ προσ τισ 

ποςότθτεσ και τισ αποςτάςεισ μεταφοράσ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε εργαςία, είτε 

ωσ προσ τισ τιμζσ των θμερομιςκίων και υλικϊν, μετά τθν αποδοχι ςυμμετοχισ του Αναδόχου ςτον 

διαγωνιςμό. 

η. Οι δαπάνεσ εκτζλεςθσ οριςμζνων εργαςιϊν με τα χζρια εργατοτεχνιτϊν για  τισ περιπτϊςεισ που θ 

εκτζλεςι τουσ είναι αδφνατθ ι δεν ενδείκνυται με μθχανιματα ι κρίνεται απαραίτθτθ για τθν 

καλφτερθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 

Άρκρο 33. Ποςοςτό γενικϊν εξόδων  και οφζλουσ  του Αναδόχου 

Σο ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του Αναδόχου που κακορίηεται ςε δεκαοκτϊ ςτα εκατό (18%)  

τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (χωρίσ ΦΠΑ), δεν περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ μονάδασ του Σιμολογίου αλλά 

υπολογίηεται ςτο άκροιςμα των τιμϊν προςφοράσ και μπαίνει ςε ιδιαίτερο κονδφλι ςτον προχπολογιςμό 

προςφοράσ και ςτουσ λογαριαςμοφσ πλθρωμισ του Αναδόχου (ςφμφωνα με τθν παρ. 7.κ του άρκρου 53 

του Ν. 4412/16). τθν ζννοια του ποςοςτοφ γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του Αναδόχου, που 

καταβάλλεται πάνω ςτθν αξία των εκτελοφμενων ζργων με τισ ιςχφουςεσ ι τισ τιμζσ μονάδασ, 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ ςφνταξθσ των ειδικϊν εκκζςεων, ςχεδίαςθσ των ςχεδίων εφαρμογισ με 

προςαρμογι των ςχεδίων τθσ μελζτθσ ςτισ μετριςεισ που ζγιναν ςτο ζδαφοσ με τισ οδθγίεσ τθσ 

Επίβλεψθσ. 

Άρκρο 34. Προκαταβολζσ 

Μετά από αίτθμα του αναδόχου χορθγείται ς’ αυτόν ζντοκθ προκαταβολι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 150 και άρκρο 302 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016 και το άρκρο 16 τθσ Αναλυτικισ Διακιρυξθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καλφπτει και τθν παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ και ςτον 

ανάδοχο δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθ προκαταβολισ. 

Θ χοριγθςθ οποιαςδιποτε προκαταβολισ γίνεται μετά τθν εγκατάςταςθ εργοταξίου από τον ανάδοχο επί 

τόπου του ζργου. Για το ποςό αυτό βαρφνεται ο Ανάδοχοσ με τόκο. Δεν οφείλονται από τον ανάδοχο τόκοι 

για χορθγθκείςα προκαταβολι για το αναπόςβεςτο τμιμα τθσ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα 

διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του κυρίου του ζργου. Σο ποςοςτό του επιτοκίου κακορίηεται 

ειδικά και ανζρχεται ςε ποςοςτό ίςο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 

δωδεκάμθνθσ ι αν δεν εκδίδονται τζτοια εξάμθνθσ διάρκειασ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ 

μονάδεσ και αναπροςαρμόηεται με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, και Τποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων. 

 Θ χορθγουμζνθ προκαταβολι εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ μετά από αίτθςθ του 

αναδόχου και καταβάλλεται ςτον ανάδοχο μετά από υποβολι λογαριαςμοφ και ζγκριςθ αυτοφ από τθ 

Διευκφνουςα Τπθρεςία ςτο ςφνολό τθσ ι τμθματικά. 
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Άρκρο 35. φνταξθ μθτρϊου του ζργου 

Σο μθτρϊο του ζργου κα υποβλθκεί ςτθν Τπθρεςία μόλισ αποπερατωκεί το ζργο και κα πρζπει να πρζπει 

να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα αναφερόμενα ςτο ΦΕΚ 1956/Β/7-7-2017 (Απόφαςθ Αρικμ. 

ΔΝγ/οικ.38108/ΦΒ 466 ΤΠΟΜΕΔΙ). 

Οι δαπάνεσ για τθν ςφνταξθ του Μθτρϊου του ζργου βαρφνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται ςτισ 

τιμζσ μονάδοσ του Σιμολογίου. Θ εργολαβία κα κεωρείται ότι δεν περατϊκθκε, και επομζνωσ δεν κα 

εκδίδεται βεβαίωςθ περαίωςθσ, αν μετά το τζλοσ των εργαςιϊν δεν υποβλθκεί ςτθν Διευκφνουςα 

Τπθρεςία το Μθτρϊο του Ζργου.  

Άρκρο 36. Επιμετριςεισ – Αφανείσ Εργαςίεσ 

Οι επιμετριςεισ γίνονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 151 του Ν.4412/16. 

το τζλοσ κάκε μινα, ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ κατά διακριτά μζρθ του ζργου για τισ εργαςίεσ 

που εκτελζςκθκαν το προθγοφμενο διάςτθμα. Θ επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για κάκε εργαςία ςυνοπτικι 

περιγραφι τθσ με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου του τιμολογίου ι των πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν 

μονάδασ νζων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρθτικά ςχζδια, ςτοιχεία και 

διαγράμματα, με βάςθ τα ςτοιχεία απευκείασ καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν ι των πρωτοκόλλων αφανϊν 

εργαςιϊν. 

Οι επιμετριςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα αναγκαία επιμετρθτικά ςτοιχεία και ςχζδια, ςε ζντυπθ και 

θλεκτρονικι μορφι, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία για ζλεγχο το αργότερο 

είκοςι θμζρεσ (20) μετά το τζλοσ του επομζνου τθσ εκτελζςεϊσ τουσ χρονικοφ διαςτιματοσ, αφοφ 

υπογραφοφν από αυτόν με τθν ζνδειξθ «όπωσ ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο». 

Οι επιμετριςεισ ςυντάςςονται με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου και υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ 

Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, ο οποίοσ ολοκλθρϊνεται με τθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ τελευταίασ. 

Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία, μζςα ςε ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν υποβολι των επιμετριςεων από 

τον ανάδοχο, ζχει τθν υποχρζωςθ να προβεί ςε ζλεγχο και διόρκωςθ των υπολογιςμϊν, να εγκρίνει τισ 

επιμετριςεισ και να κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο τισ επιμετριςεισ που ζχουν ελεγχκεί και διορκωκεί. Θ 

κοινοποίθςθ αυτι κεωρείται πράξθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 174 του Ν. 4412/16 και ο Ανάδοχοσ, εάν δεν αποδζχεται τισ διορκϊςεισ, μπορεί να αςκιςει το 

προβλεπόμενο δικαίωμα τθσ ζνςταςθσ.  

Εάν οι υποβαλλόμενεσ επιμετριςεισ παρουςιάηουν ελλείψεισ, που κακιςτοφν αδφνατο τον ζλεγχο ι τθ 

διόρκωςι τουσ, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία επιςτρζφει τισ επιμετριςεισ ςτον ανάδοχο μζςα ςτθν πιο πάνω 

προκεςμία των ςαράντα πζντε (45) θμερϊν και τον καλεί για τθν ςυμπλιρωςθ των ςυγκεκριμζνων 

ελλείψεων. Σα ςτοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτθτα από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία πρζπει να 

αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ ςυγκεκριμζνα και αρικμθμζνα. Ο Ανάδοχοσ μζςα ςε ζνα μινα υποχρεοφται 

να επανυποβάλλει τισ επιμετριςεισ ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα ςτοιχεία που του ηθτικθκαν με τθν 

πρόςκλθςθ. Μετά τθν επανυποβολι των επιμετριςεων, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία δεν μπορεί να τισ 

επιςτρζψει εκ νζου ςτον ανάδοχο προσ ςυμπλιρωςθ, αλλά υποχρεοφται μζςα ςε ζνα (1) μινα να τισ 

ελζγξει, να τισ διορκϊςει, να τισ εγκρίνει και να τισ κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο. Οι επιμετριςεισ, εάν δεν 

επιςτραφοφν εγκεκριμζνεσ ι διορκωμζνεσ ι για ςυμπλιρωςθ μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία των 

ςαράντα πζντε (45) θμερϊν ι εάν, μετά τθν επανυποβολι τουσ, αυτζσ δεν ελεγχκοφν, διορκωκοφν, 

εγκρικοφν και κοινοποιθκοφν ςτον ανάδοχο, μζςα ςτθν πιο πάνω μθνιαία προκεςμία, κεωροφνται 

αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ, μόνο υπό τθν ζννοια ότι μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν από τον ανάδοχο ςε 

επόμενο λογαριαςμό. 

Οι επιμετριςεισ του ζργου, εγκεκριμζνεσ από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία ι αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ, 

μπορεί να ελεγχκοφν εκ νζου από τθν επιτροπι προςωρινισ παραλαβισ και αν διαπιςτωκεί θ φπαρξθ 

αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, αυτό είναι επιςτρεπτζο φςτερα από ςφνταξθ 

αρνθτικοφ λογαριαςμοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 8 του άρκρου 152 του Ν. 4412/16. 

Οι αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ επιμετριςεισ υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ςε 

επόμενο λογαριαςμό. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art174_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art174_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art152_8
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 Όταν πρόκειται για εργαςίεσ, θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν τελικι μορφι 

του ζργου (αφανείσ εργαςίεσ), όπωσ εργαςίεσ που πρόκειται να επικαλυφκοφν από άλλεσ και δεν είναι 

τελικά εμφανείσ, ποςότθτεσ που παραλαμβάνονται με ηφγιςθ ι άλλα παρόμοια, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

να καλζςει Επιβλζποντα  και τθν Επιτροπι Παραλαβισ Αφανϊν Εργαςιϊν, προκειμζνου να προβοφν από 

κοινοφ ςτθν καταμζτρθςθ ι ηφγιςθ και να ςυντάξουν πρωτόκολλο παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν ι 

πρωτόκολλο ηυγίςεωσ αντίςτοιχα. Σο πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον 

επιβλζποντα και τα μζλθ τθσ επιτροπισ, αποτελεί προχπόκεςθ για τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν 

εργαςιϊν. Θ πρόςκλθςθ του αναδόχου προσ τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία πρζπει να γίνεται για μεν τθν από 

κοινοφ ηφγιςθ τουλάχιςτον μια (1) εργάςιμθ θμζρα πριν από αυτιν, για δε τθ λιψθ των ςτοιχείων 

υπαίκρου τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ διενζργειά τουσ. Θ μθ ανταπόκριςθ των 

εντεταλμζνων οργάνων ςτθν πρόςκλθςθ μπορεί να αποτελεί λόγο υπερθμερίασ του κυρίου του ζργου και 

επιφζρει πεικαρχικζσ ποινζσ ςτουσ υπεφκυνουσ. Σο πρωτόκολλο παραλαβισ εργαςιϊν ςυνοδεφει 

υποχρεωτικά τθν επιμζτρθςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν δεν ζχει εκτελεςτό διοικθτικό χαρακτιρα και δεν 

προςβάλλεται αυτοτελϊσ παρά μόνο από κοινοφ με τθν προςβολι τθσ εγκριτικισ πράξθσ τθσ 

επιμζτρθςθσ.  

Δφο (2) μινεσ το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία επί μζρουσ επιμετριςεισ που λείπουν και τθν «τελικι επιμζτρθςθ», 

δθλαδι τελικό ςυνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιϊνει τισ ποςότθτεσ όλων των τμθματικϊν επιμετριςεων 

και των πρωτοκόλλων τθσ παραγράφου παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν. Αν αυτζσ ζχουν ελεγχκεί από τθ 

Διευκφνουςα Τπθρεςία, οι ποςότθτεσ τίκενται όπωσ διορκϊκθκαν, ζςτω και αν εκκρεμοφν κατ’ αυτϊν 

ενςτάςεισ του αναδόχου ι αιτιςεισ κεραπείασ. Θ καταχϊρθςθ αυτι ςτθν τελικι επιμζτρθςθ δεν αποτελεί 

παραίτθςθ του αναδόχου από τζτοιεσ αιτιςεισ ι ενςτάςεισ που ζχουν αςκθκεί νόμιμα, οφτε παρζχει το 

δικαίωμα ςε αυτόν να υποβάλει νζεσ. Για τισ επιμζρουσ επιμετριςεισ, που δεν ζχουν ακόμθ ελεγχκεί από 

τθν υπθρεςία, καταχωροφνται οι ποςότθτεσ των επιμετριςεων όπωσ ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο πριν 

από τον ζλεγχο τθσ υπθρεςίασ. Θ τελικι επιμζτρθςθ υπογράφεται από τον ανάδοχο με τθν ζνδειξθ «όπωσ 

ςυντάχκθκε από τον ανάδοχο». Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ζχει υποχρζωςθ να προβεί ςτον ζλεγχο τθσ 

τελικισ επιμζτρθςθσ, μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν υποβολι τθσ και να κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο τθν 

ελεγμζνθ και διορκωμζνθ επιμζτρθςθ.  

ε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί από τον ανάδοχο τελικι επιμζτρθςθ, το αργότερο εντόσ δφο μθνϊν από 

τθν κοινοποίθςθ προσ αυτόν τθσ βεβαίωςθσ περαίωςθσ των εργαςιϊν, επιβάλλεται ςε βάροσ του, για 

κάκε ςυμπλθρωμζνο μινα κακυςτζρθςθσ, ειδικι ποινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο τοισ χιλίοισ (2‰) επί του 

ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει καταβλθκεί ςτον ανάδοχο μζχρι τότε για τθν όλθ ςφμβαςθ. Θ ποινικι ριτρα 

επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και για ζξι (6) το πολφ μινεσ κακυςτζρθςθσ. 

Ανεξάρτθτα από τθν επιβολι τθσ ποινικισ ριτρασ και μετά τθν πάροδο του χρόνου επιβολισ τθσ, θ τελικι 

επιμζτρθςθ ςυντάςςεται από τθν υπθρεςία που μπορεί να χρθςιμοποιιςει γι’ αυτό ιδιϊτεσ τεχνικοφσ και 

ςυνεργεία καταλογίηοντασ τθ ςχετικι δαπάνθ ςε βάροσ του αναδόχου. Θ τελικι επιμζτρθςθ που 

ςυντάςςεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται ςτον ανάδοχο.  

Άρκρο 37. Περαίωςθ εργαςιϊν  - Παραλαβι  

Όςα αφοροφν τθ ςφνταξθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ των εργαςιϊν, τθν τελικι επιμζτρθςθ και τθν 

ζγκριςι τουσ κακϊσ και όςα αφοροφν τθ ςυγκρότθςθ επιτροπϊν παραλαβισ, προςωρινισ και οριςτικισ, 

διζπονται από τα ςχετικά άρκρα του Ν.4412/16 (για τθν Διοικθτικι Παραλαβι του ζργου, ιςχφει το άρκρο 

169 του Ν.4412/2016 ενϊ για τθν Προςωρινι και Οριςτικι Παραλαβι, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 

170 και 172 αντιςτοίχωσ του Ν.4412/2016.  Για τθ Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν ιςχφει το άρκρο 168 

του ν. 4412/2016.  

Άρκρο 38. Λογαριαςμοί - Πιςτοποιιςεισ - Πλθρωμζσ  του Αναδόχου  

Οι τμθματικζσ πλθρωμζσ κα γίνονται κάκε μινα με βάςθ ανακεφαλαιωτικοφσ λογαριαςμοφσ ςτουσ 

οποίουσ κα περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ που ζχουν τελειϊςει, ζπειτα από υποβολι από τον Εργολάβο 

προςωρινϊν επιμετριςεων και ελζγχου τουσ από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία.  τισ τμθματικζσ αυτζσ 
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πλθρωμζσ θ Επίβλεψθ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ μπορεί να περιλάβει και τθν αξία των υλικϊν που κα 

ενςωματωκοφν ςτο ζργο, με τθν ειςαγωγι τουσ ςτισ επί τόπου των ζργων αποκικεσ του Αναδόχου. 

Οι ποςότθτεσ των υλικϊν που πιςτοποιοφνται δεν μποροφν να ξεπερνοφν εκείνεσ που απαιτοφνται για το 

μζροσ του ζργου που απομζνει κάκε φορά. Σα πιςτοποιοφμενα υλικά και ζργα μόλισ πλθρωκοφν ανικουν 

ςτον Εργοδότθ, χωρίσ αυτό να απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ για τα υλικά και τα ζργα που 

ζχουν πλθρωκεί, όπωσ και για τθν αποκατάςταςθ ζργου ι υλικοφ που ζχει τυχόν πάκει ηθμία και, γενικά, 

χωρίσ ο Εργοδότθσ να παραιτείται από το δικαίωμα να απαιτιςει τθν εκπλιρωςθ όλων των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Για τισ πιςτοποιιςεισ, τθν ςφνταξθ, τθν υποβολι, τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι των λογαριαςμϊν και τθν 

εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται όςα 

λεπτομερειακά αναφζρονται ςτο άρκρο 152 του Ν.4412/16. 

Μετά τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ παραλαβισ ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «προτελικό 

λογαριαςμό», με βάςθ τισ ποςότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτο ςχετικό πρωτόκολλο. Μετά τθ διενζργεια 

τθσ οριςτικισ παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «τελικό 

λογαριαςμό». Για τον «προτελικό» και τελικό λογαριαςμό εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ του άρκρου 

152 του Ν.4412/16. Με τθν ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ εκκακαρίηονται οι εκατζρωκεν απαιτιςεισ 

από τθν ςφμβαςθ εκτζλεςθσ, εκτόσ από τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από μεταγενζςτερεσ διαδικαςίεσ 

διοικθτικισ, ςυμβιβαςτικισ ι δικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν.  

Για τθν είςπραξθ κάκε λογαριαςμοφ ο Ανάδοχοσ κα προςκομίηει απόδειξθ εξόφλθςθσ όλων των 

αςφαλιςτικϊν Σαμείων για τον τρζχοντα λογαριαςμό, εκτόσ αν αυτά αποδίδονται από τον Εργοδότθ. 

Άρκρο 39. Φόροι  - Κρατιςεισ - Σζλθ - Δαςμοί  

Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ ανεξάρτθτα τουσ βάςει των κειμζνων νόμων φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ και 

κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτων που ιςχφουν κατά τθ μζρα τθσ δθμοπραςίασ. 

φμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 138 Ν.4412/16 οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε 

άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο, όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο που δθμιουργείται θ 

υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. Κατ’ εξαίρεςθ, φόροι του Δθμοςίου, λοιπά τζλθ που βαρφνουν άμεςα το 

εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρφνουν τον ανάδοχο μόνο ςτο μζτρο που ίςχυαν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 

προςφοράσ. Μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ, αυξομειϊνουν αντίςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό 

αντάλλαγμα.  

Για το ζργο εφαρμόηεται θ παρ. 10 του άρκρου 1 του ν. 4281/2014 ςχετικά με τθν αντιςτροφι τθσ 

υποχρζωςθσ απόδοςθσ ΦΠΑ, οπότε τον ΦΠΑ αποδίδει ο ανακζτων φορζασ και όχι ο Ανάδοχοσ, ο 

οποίοσ τιμολογεί χωρίσ ΦΠΑ. 

Καμία δαςμολογικι ι φορολογικι απαλλαγι δεν αναγνωρίηεται ςτα καφςιμα και λιπαντικά. 

Άρκρο 40. Πλθρωμζσ  προςωπικοφ  - Δαπάνεσ   βαρφνουςεσ  τον  Ανάδοχο. 

φμφωνα με το άρκρο 138 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ  τισ  

απαιτοφμενεσ  δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, όπωσ είναι οι δαπάνεσ όλων των εργοδοτικϊν 

επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθν μετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι δαπάνεσ τθσ μεταφοράσ, διαλογισ, 

φφλαξθσ, φκοράσ κλπ των υλικϊν, οι  δαπάνεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, απόςβεςθσ, μίςκωςθσ 

μθχανθμάτων και οχθμάτων,  οι δαπάνεσ δοκιμϊν, προςπελάςεων προσ το ζργο και τισ κζςεισ για τθν 

λιψθ των υλικϊν και παρακαμπτθρίων οδϊν για τθν διευκόλυνςθ  τθσ  ςυγκοινωνίασ  και αποτροπι 

αποκοπισ τθσ κυκλοφορίασ γενικά, ςφςταςθσ και διάλυςθσ εργοταξίων και οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεων ςτο 

προςωπικό του.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να πλθρϊνει τακτικά κάκε βδομάδα το θμερομίςκιο και κάκε μινα το υπαλλθλικό 

προςωπικό του. Επίςθσ οφείλει να πλθρϊνει κι αυτοφσ που του προμθκεφουν κάκε είδουσ υλικά που 

χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο και τα ενοίκια των μθχανθμάτων που μιςκϊνει. ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ 

του Αναδόχου πλθρωμισ του προςωπικοφ του, όςων κακυςτερείται θ πλθρωμι τουσ ζχουν δικαίωμα να 

τθ ηθτιςουν με αναφορά τουσ ςτον Προϊςτάμενο τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ,. 
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Αν ο Ανάδοχοσ κακυςτερεί τισ πλθρωμζσ των αποδοχϊν του προςωπικοφ που ζχει προςλάβει και 

χρθςιμοποιεί ςτο ζργο, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία μετά από γραπτι όχλθςθ των ενδιαφερομζνων, καλεί 

τον ανάδοχο να εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Αν ο Ανάδοχοσ δεν 

εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ, τότε θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ςυντάςςει καταςτάςεισ πλθρωμισ των 

οφειλομζνων και πλθρϊνει απευκείασ τουσ δικαιοφχουσ από τισ πιςτϊςεισ του ζργου, για λογαριαςμό του 

αναδόχου και ζναντι του λαβείν του. ε εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ μπορεί να πλθρωκοφν οι 

αποδοχζσ μζχρι και των τριϊν (3) τελευταίων μθνϊν πριν από τθν όχλθςθ των ενδιαφερομζνων. 

Προχπόκεςθ τθσ πλθρωμισ είναι να υπάρχει οφειλι του κυρίου του ζργου εκ τθσ καταςκευισ του 

αποδεικνυόμενθ ι όπωσ προκφπτει από υποβλθκζντα ι ςυνταςςόμενο εκ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ 

λογαριαςμό.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλλει ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό του δϊρα λόγω εορτϊν Πάςχα και 

Χριςτουγζννων που κάκε φορά κακορίηονται με αποφάςεισ του Τπουργείου Εργαςίασ, όπωσ και μζρεσ 

υποχρεωτικισ αργίασ, χοριγθςθσ άδειασ με αποδοχζσ, αποηθμίωςθ λόγω απόλυςθσ όπωσ και τισ νόμιμεσ 

ειςφορζσ του ςτουσ αςφαλιςτικοφσ επικουρικοφσ οργανιςμοφσ ι ταμεία. 

Άρκρο 41. Ανακεϊρθςθ ςυμβατικισ αξίασ των  ζργων 

Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ζργων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 153 του 

Ν.4412/16. 

Άρκρο 42. Κανονιςμόσ νζων  τιμϊν  μονάδασ 

Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν και κα πλθρωκοφν με τισ τιμζσ μονάδασ που προβλζπονται ςτο 

τιμολόγιο. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ςφνταξθσ νζασ τιμισ μονάδασ, κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 156 του Ν.4412/16. 

Άρκρο 43. Απολογιςτικζσ εργαςίεσ  

Θ εκτζλεςθ των απολογιςτικϊν εργαςιϊν, θ πλθρωμι τουσ και το ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ 

του Αναδόχου κακορίηεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 126 και 154 του Ν.4412/16. 

Οι απολογιςτικζσ όπωσ κοςτολογοφνται ςτον προχπολογιςμό του ζργου, κα αναλωκοφν: 

• ςε εργαςίεσ που ενδεχομζνωσ  κα απαιτθκοφν και κα αφοροφν τα παλαιά υφιςτάμενα δίκτυα 

(ακφρωςθ, απομόνωςθ και διευκζτθςθ εντόσ των ορυγμάτων κλπ.) και οι οποίεσ δεν μποροφν 

να προβλεφκοφν και να τιμολογθκοφν με βάςθ τα τιμολόγια τθσ μελζτθσ του ζργου και ςε  

• δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν υποδοχι των Α.Ε.Κ.Κ. του ζργου ςε χϊρουσ εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ. 

Άρκρο 44. Προςωρινι  & οριςτικι διακοπι των ζργων - Διάλυςθ τθσ φμβαςθσ 

Εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 161 του Ν.4412/16.  

Άρκρο 45. Διακανονιςμόσ ςφμβαςθσ μετά από πτϊχευςθ ι κάνατο του Αναδόχου 

τθν προκειμζνθ περίπτωςθ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 167 του Ν.4412/16. 

Άρκρο 46. Πινακίδεσ ενδεικτικζσ του ζργου  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, μζςα ςε ζνα μινα από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ με δικά του ζξοδα 

να καταςκευάςει και να τοποκετιςει ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ του ζργου πινακίδεσ με τα ςτοιχεία του 

ζργου. Θ απόςυρςθ τθσ αρχικισ πινακίδασ πραγματοποιείται με τθν τοποκζτθςθ τθσ αναμνθςτικισ 

πινακίδασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του.  
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Άρκρο 47. Αρχαιότθτεσ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία αν τυχόν κατά τθν καταςκευι 

των ζργων βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε  ζργα τζχνθσ. τθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ. 

Άρκρο 48. Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου (Π.Π.Ε.)   

Δεν απαιτείται θ εκπόνθςθ προγράμματοσ ποιότθτασ ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτο άρκρο 158 του Ν. 

4412/16, κακϊσ ο προχπολογιςμόσ του ζργου είναι μικρότεροσ από 1.500.000 € 
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