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1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

Το κτίριο Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) 

Κοζάνης (θέση Παϊάμπορο) έχει συνολική επιφάνεια 13.493,68 m2 και αποτελείται από υπόγειο και 

τέσσερις (4) ορόφους. Στο ισόγειο και τον 1ο όροφο στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ενώ στον 2ο και 3ο όροφο στεγάζονται υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  

Τα δομικά στοιχεία της στέγης που πρόκειται να συντηρηθεί – επισκευαστεί είναι στο τμήμα Ε 

του κτιρίου, που βρίσκεται σε στάθμη +11.50 m.  

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στη στέγη του κτηρίου από την Υπηρεσία, 

διαπιστώθηκαν σε διάφορα σημεία, περιμετρικά του στηθαίου του δώματος: αποκόλληση της 

υγρομόνωσης (ασφαλτόπανο), θραυσμένα κεραμίδια κατά τόπους, έμφραξη των υδρορροών από φερτά 

υλικά, καθώς επίσης και οριακή επικάλυψη του ασφαλτόπανου από τα κεραμίδια. Επιπλέον, κατά τη 

διάρκεια έντονης κακοκαιρίας παρατηρείται εισροή ποσότητας ύδατος εντός του κτηρίου. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Λόγω του κινδύνου δημιουργίας εν νέου καθώς και επέκτασης φθορών στο κτήριο από την 

συνεχιζόμενη και πιθανά αυξανόμενη εισροή υδάτων, εξαιτίας της διαφαινόμενης αστοχίας της 

υγρομόνωσης στη στέγη και στο δώμα, κρίνεται απαραίτητο να γίνουν άμεσα οι κάτωθι εργασίες 

επισκευής των φθορών και βλαβών της στέγης: 

2.1. Καθαίρεση των δύο πρώτων σειρών κεραμιδιών, ή και τυχόν περισσοτέρων εάν κριθεί αναγκαίο 

κατά την εκτέλεση του έργου, στο χαμηλότερο σημείο της στέγης με προσοχή ώστε να 

επαναχρησιμοποιηθούν σε ποσοστό άνω του 50%, καταβιβασμός, διαλογή, καθαρισμός από το 

κονίαμα, αποθήκευση σε κατάλληλο σημείο όσων τεμαχίων δεν εμφανίζουν φθορά και 

μπορούν να επανατοποθετηθούν και συσσώρευση των άχρηστων υλικών προς φόρτωση. 

2.2. Καθαίρεση και, μετά το τέλος των εργασιών, εν ξηρώ επανατοποθέτηση πλακοστρώσεων 

δαπέδων τσιμεντοπλακών στο δώμα, διαστάσεων 0,40 x 0,40 μ., με την συσσώρευση των 

φθαρμένων προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση, μεταφορά και τελική απόθεση. 

2.3. Αποξήλωση του συνδετικού κονιάματος και τυχόν ασφαλτόπανου στην ως άνω περιοχή της 

κεραμοσκεπής, αποξήλωση της υγρομόνωσης στον περιμετρικό εσωτερικό αύλακα ομβρίων της 

εγκιβωτισμένης κεραμοσκεπής και στα στηθαία των όψεων μέχρι πλήρους αφαίρεσης των 

σαθρών υπολειμμάτων του υλικού, αποξήλωση της υγρομόνωσης στο δώμα, στα στηθαία του 

και τις λοιπές κατακόρυφες επιφάνειες και δημιουργία επιφανείας εφαρμογής κατάλληλης για 

την συνέχιση των εργασιών. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, υγιές, στεγνό και ελεύθερο 

από τυχόν χαλαρά σημεία. Καταβιβασμός των υλικών και συσσώρευση των άχρηστων υλικών 

προς απομάκρυνση. 

2.4. Επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων οριζόντιων ορθογωνικών υδρορροών. Συγκεκριμένα, 

θα  πραγματοποιηθούν: καθαρισμός των υδρορροών από φερτά υλικά, στερέωση και 

στεγανοποίηση στα σημεία επαφής τους με το περιμετρικό στηθαίο του δώματος, στεγάνωση 

των ραφών τον ορθογωνικών υδρορροών, καθώς και στερέωση και στεγανοποίηση των 

συλλεκτήρων υδάτων στέγης (ντερέδων) στα σημεία επαφής τους με την τοιχοποιία, συνολικού 

μήκους 60μ. Επιπλέον, θα γίνει προσαρμογή ανθρωποθυρίδας στέγης, σε αντικατάσταση της 

παλιάς μη λειτουργικής, στεγανοποίηση αρμών, με υλικά πολυουρεθανικής βάσης, των πλακών 

μαρμάρου του περιμετρικού στηθαίου του δώματος μήκους 45μ. κι επανατοποθέτησή τους σε 

σημεία που εμφάνιζαν αποκόλληση και παράλληλα, συσσώρευση των άχρηστων υλικών προς 

φόρτωση. 
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2.5. Επίστρωση, σε όλη την επιφάνεια προς μόνωση του δαπέδου έδρασης του τμήματος κτιρίου Ε, 

με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m², υδρατμοπερατή, ειδική για 

στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μη υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου. Επιπρόσθετα, θα 

υλοποιηθούν: στερέωση της μεμβράνης στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο, με χρήση 

πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 

20 cm και προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό. 

2.6. Διάστρωση νέας συνθετικής μεμβράνης πάχους 1,5 mm από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO) με 

σταθεροποιητές έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας και υαλοπίλημα και τοποθέτηση άνωθεν 

αυτού μη υφαντού γεωυφάσματος, διαχωρισμού ή προστασίας, τουλάχιστον βάρους 300 

gr/m2, στο αντίστοιχο τμήμα δώματος του κτιρίου Ε. Στην εργασία περιλαμβάνονται η 

προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών (ασφαλτικές μεμβράνες, βερνίκια, κόλλες κ.λ.π ) καθώς 

και όλων των μικροϋλικών που απαιτούνται καθώς επίσης και οι εργασίες της κατασκευής 

πλήρους στεγάνωσης με αλληλοεπικαλύψεις των γειτονικών λωρίδων στεγανωτικών 

μεμβρανών και στις δύο επιστρώσεις κατά 15 cm τουλάχιστον, οι πρόσθετες 

αλληλοεπικαλύψεις με λωρίδες στις θέσεις στηθαίου - περιμετρικού αύλακα ομβρίων, οι 

θερμοκολλήσεις – συντήξεις με φλόγιστρα προπανίου των ασφαλτικών μεμβρανών στο 

υπόστρωμα και μεταξύ τους καθώς και στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης 

σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες, συναρμογές και απολήξεις. Οι ειδικές τεχνικές 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής των ασφαλτοπάνων, οι θέσεις και το πλάτος των 

επικαλύψεων των ασφαλτοπάνων στις θέσεις κοντά στα στηθαία και στο σανίδωμα της στέγης, 

οι πρόσθετες εργασίες ενισχύσεων των υγρομονώσεων με λωρίδες στεγανωτικών μεμβρανών 

στις συγκεκριμένες θέσεις, οι προσαρμογές – συνδέσεις, οι συγκολλήσεις καθώς και οι 

σφραγίσεις των στεγανωτικών μεμβρανών στα ειδικά τεμάχια των υδρορροών θα γίνουν 

σύμφωνα με τις υποδείξεις, οδηγίες και εντολές της επίβλεψης για πλήρως αποτελεσματική 

στεγάνωση. 

2.7. Επανατοποθέτηση συλλεκτήριου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας στα σημεία 

αποξήλωσης των κεραμιδιών. 

2.8. Όποιες εργασίες κριθούν απαραίτητες μετά την παρέμβαση στη στέγη του τμήματος Ε του 

κτιρίου. 

Για τις παραπάνω εργασίες δεν απαιτείται οικ. Άδεια βάση του Ν. 4495/2017. 

 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Όλες οι επί μέρους κατασκευές θα πρέπει να μελετηθούν και να επιλεγούν με βασική 

προϋπόθεση τη συνεχή και βαριά χρήση. Κύρια χαρακτηριστικά των κατασκευών θα είναι η απλότητα 

και η στερεότητα. Σαν στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας χαρακτηρίζεται η ευχέρεια και η οικονομικότητα 

συντήρησης των κατασκευών.  

Ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί το κάθε υλικό θα ανταποκρίνεται πλήρως στα δεδομένα της 

Επιστήμης, της Τέχνης και της Τεχνικής και ιδιαίτερα τα εξειδικευμένα υλικά θα χρησιμοποιηθούν 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, έτσι ώστε η κατασκευή να είναι άρτια από κάθε 

άποψη.  

Για κάθε υλικό, συσκευή ή μηχάνημα για τα οποία ο κατασκευαστής δίνει εγγύηση, αυτή θα 

δοθεί με μέριμνα του αναδόχου στην επιβλέπουσα αρχή και για τον χρόνο που προβλέπεται.  

Στο τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, υπάρχει μελέτη (πλήρης φάκελος) κατασκευής του κτιρίου, που 

συντάχθηκε το 2001 και θα είναι στη διάθεση του μελετητή για να ληφθούν οποιαδήποτε σχετικά 

στοιχεία. 
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Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η τυχόν ενημέρωση του φακέλου της άδειας δόμησης, 

καθώς και οι λοιπές τυχόν απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις. 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 



Προϋπολογισμός Μελέτης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Eπισκευή στέγης στο κτήριο 
Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ 
Κοζάνης

ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έργο:

Θέση:
ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 
Άρθρου

Μονά
δα

Ποσό 
τητα

Τιμή
( € )

Μερική ( € )

Άρθρο 
Αναθεώρησης

Ολική ( € )

ΔαπάνηΑρ. 
Τιμ.

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επισκευή - συντήρηση 
οριζόντιων υδρορροών, 
προσαρμογή 
ανθρωποθυρίδας στέγης, 
     επισκευή-επανατοποθέτηση 
μαρμάρων 

1 Ν  Ν8062.1.10 κ.α. 1 500,00 500,00001 ΗΛΜ 7 100%

Καθαίρεση και (εν ξηρώ) 
επανατοποθέτηση 
πλακοστρώσεων δαπέδων 
τσιμεντοπλακών, διαστάσεων 
0,40x0,40 μ. Με προσοχή, για 
την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό > 50%

2 ΝΕΤ ΟΙΚ  
Ν22.20.3

m2 30 12,80 384,00002 ΟΙΚ 2236 100%

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Γεωυφάσματα μή 
υφαντά. 

3 ΝΕΤ ΟΙΚ  
Ν79.15.6

m2 30 31,00 930,00003 ΟΙΚ 7914 100%

Φοροεκφορτώσεις - 
Μεταφορές. Μεταφορές με 
αυτοκίνητο δια μέσου οδών 
καλής βατότητας

4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  10.7.1 tkm 216 0,350 75,60004 ΟΙΚ 1136 100%

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
επικεραμώσεων. Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων κεράμων

5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.22.1

m2 100 6,70 670,00005 ΟΙΚ 2241 100%

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
επικεραμώσεων. Με προσοχή, 
για την εξαγωγή ακεραίων 
κεράμων σε ποσοστό > 50

6 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.22.2

m2 300 9,00 2700,00006 ΟΙΚ 2241 100%

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - 
Οροφές. Τεγίδωση στέγης 
από ξυλεία πελεκητή ή 
πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία 
πριστή

7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
52.79.2

m3 1 450,00 450,00007 ΟΙΚ 5280 100%

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - 
Οροφές. Σανίδωμα στέγης. 
Σανίδωμα στέγης με 
μισόταβλες πάχους 1,8 cm

8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
52.80.2

m2 30 19,00 570,00008 ΟΙΚ 5282 100%

Επιστεγάσεις. Επικεράμωση 
με κεραμίδια γαλλικού τύπου. 

9 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  72.11 m2 100 22,50 2250,00009 ΟΙΚ 7211 100%

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Επίστρωση με 
ελαστομερή υδρατμοπερατή 
μεμβράνη. 

10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.10 m2 400 7,90 3160,00010 ΟΙΚ 7912 100%

11.689,6011.689,60Αθροισμα Εργασιών : 

Σελίδα :    1 από 2Eπισκευή στέγης στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης

11.689,60Σε  Μεταφορά :



Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 
Άρθρου

Μονά
δα

Ποσό 
τητα

Τιμή
( € )

Μερική ( € )

Άρθρο 
Αναθεώρησης

Ολική ( € )

11.689,60Απο Μεταφορά :

ΔαπάνηΑρ. 
Τιμ.

   

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

11.689,60

2.104,1318,00%

Απρόβλεπτα (%) 2.069,0615,00%

Ποσό για αναθεωρήσεις 1.214,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ 181,00

Φ.Π.Α. (%) 4.141,9424,00%

Εργασίες Προυπολογισμού

21.400,00Γενικό Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

13.793,73

15.862,79

17.077,06

Σελίδα :    2 από 2Eπισκευή στέγης στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης



Τιμολόγιο Μελέτης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Eπισκευή στέγης στο κτήριο 
Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ 
Κοζάνης

ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έργο:

Θέση:
ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ν Ν8062.1.10

Α.Τ: 001

      Επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων οριζόντιων ορθογωνικών υδρορροών. Δηλαδή καθαρισμός των 
υδρορροών από φερτά υλικά, στερέωση και στεγανοποίηση στα σημεία επαφής τους με το περιμετρικό στηθαίο του 
δώματος, στεγάνωση των ραφών τον ορθογωνικών υδρορροών, καθώς και στερέωση και στεγανοποίηση των 
συλλεκτήρων υδάτων στέγης (ντερέδων) στα σημεία επαφής τους με την τοιχοποιία, συνολικού μήκους 60μ. 
Προσαρμογή ανθρωποθυρίδας στέγης (αντικατάσταση παλιάς μη λειτουργικής).Συλλογή των απορριπτόμενων υλικών 
σε σακούλες (big bag) προς φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη σε ενδεδειγμένους χώρους. Στεγανοποίηση αρμών, με 
υλικά πολυουρεθανικής βάσης, των πλακών μαρμάρου του περιμετρικού στηθαίου του δώματος μήκους 45μ. κι 
επανατοποθέτηση  τους σε σημεία που εμφάνιζαν αποκόλληση.

Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.)  

500,00 €

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

Κατ' αποκοπήν( 1 κ.α. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επισκευή - συντήρηση οριζόντιων υδρορροών, προσαρμογή ανθρωποθυρίδας 
     στέγης, επισκευή-επανατοποθέτηση μαρμάρων 

ΗΛΜ 7Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ Ν22.20.3

Α.Τ: 002

      Καθαίρεση και (εν ξηρώ) επανατοποθέτηση πλακοστρώσεων δαπέδων τσιμεντοπλακών, διαστάσεων 0,40x0,40 
μ., σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των φθαρμένων προϊόντων καθαιρέσεως προς 
φόρτωση, μεταφορά και τελική απόθεση. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των φθαρμένων υλικών προς τελική απόθεση και η προμήθεια, η μεταφορά 
και η τοποθέτηση επί τόπου του έργου:
·  των υλικών στερέωσης (ειδικά  πλαστικά στηρίγματα ταρατσοπλακών) 
·  των πλαστικών στηριγμάτων αερισμού
αλλά και οι εργασίες αποξήλωσης και επανατοποθέτησης υφιστάμενων γειώσεων και η προμήθεια και αντικατάσταση 
αυτών στο ενδεχόμενο φθοράς τους.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

12,80 €

ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαίρεση και (εν ξηρώ) επανατοποθέτηση πλακοστρώσεων δαπέδων 
τσιμεντοπλακών, διαστάσεων 0,40x0,40 μ. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό > 50%

ΟΙΚ 2236Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Eπισκευή στέγης στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης Σελίδα :    1 από 5



ΝΕΤ ΟΙΚ Ν79.15.6

Α.Τ: 003

      Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση συνθετικής μεμβράνης πάχους 1,5 mm από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO) 
με σταθεροποιητές έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας και υαλοπίλημα και τοποθέτηση άνωθεν αυτού μη υφαντού 
γεωυφάσματος, διαχωρισμού ή προστασίας, τουλάχιστον βάρους 300 gr/m2, σε οποιεσδήποτε θέσεις της 
κατασκευής, σύμφωνα με τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε 
άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της 
Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων 
θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα 
στην συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή  

31,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά. 

ΟΙΚ 7914Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1

Α.Τ: 004

      Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)  

0,35 €

 ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τοννοχιλιόμετρο( 1 tkm )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής 
βατότητας

ΟΙΚ 1136Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.22.1

Α.Τ: 005

      Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από 
το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών 
προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

6,70 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων κεράμων

ΟΙΚ 2241Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Eπισκευή στέγης στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης Σελίδα :    2 από 5



ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.22.2

Α.Τ: 006

      Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από 
το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών 
προς φόρτωση.

Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων 
χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός τους από τη στέγη, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 
m από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

9,00 €

ΕΝΝΙΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 
κεράμων σε ποσοστό > 50

ΟΙΚ 2241Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.79.2

Α.Τ: 007

      Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες τοποθετημένες 
στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m³) τοποθετημένης ξυλείας  

450,00 €

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. 
Τεγίδωση από ξυλεία πριστή

ΟΙΚ 5280Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.80.2

Α.Τ: 008

      Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία πλήρους 
κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.  

19,00 €

ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με 
μισόταβλες πάχους 1,8 cm

ΟΙΚ 5282Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Eπισκευή στέγης στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης Σελίδα :    3 από 5



ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.11

Α.Τ: 009

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ).
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα 
ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ.
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην περίπτωση εν 
ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 
επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κλπ,
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών.
β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του 
άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμένου αλλουμινίου.
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και 
του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες 
απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς 
κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 ''Επικεραμώσεις στεγών''.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των 
κεραμιδιών με σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας  

22,50 €

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου. 

ΟΙΚ 7211Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Eπισκευή στέγης στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης Σελίδα :    4 από 5



ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.10

Α.Τ: 010

      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε 
άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της 
Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων 
θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα 
στην συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m², υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση 
ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  πλατυκέφαλων καρφιών ή με 
διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη 
ταινία, συμβατή με το υλικό

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά)  

7,90 €

ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή 
μεμβράνη. 

ΟΙΚ 7912Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

   

Eπισκευή στέγης στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης Σελίδα :    5 από 5
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Τ.Υ.  
Κ.α.α. 

 
 

 
 

Γιαννόπουλος Ηλίας 

Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός με Α΄β 

 
  

(i)            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
                   ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ii)          ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
(iii)           ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΩΝ                                                                    

ΕΡΓΟ: Επισκευή στέγης στο 
κτήριο Διοίκησης της 
Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης 

CPV: 

NUTS: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    

45261900-3 

EL531 

            21.400,00 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ε.Σ.Υ. 

Το τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς όρους σύμφωνα 

με τους οποίους πρόκειται να κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο το ανωτέρω έργο, που περιγράφεται στην 

Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασμό με τους όρους του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α708-08-

2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές 

προδιαγραφές, καθώς και με τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ», σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και τους όρους 

δημοπράτησής του. 

Αναλυτικά οι εργασίες και οι ποσότητες αυτών περιέχονται στον προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό 

των 21.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του 

Φ.Π.Α. 

Επισημαίνεται ότι η εκτέλεση του  ανωτέρω αντικειμένου θα προχωρήσει με την σαφή υποχρέωση ότι 

θα τηρηθεί η Περιβαλλοντική Νομοθεσία χωρίς την απαίτηση καμίας πρόσθετης αποζημίωσης του 

αναδόχου για την τήρηση  των περιβαλλοντικών όρων. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

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

διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α΄/09-03-2021), "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία", 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Σελίδα 4 

 

- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4640/2019 (Α’ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 

εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680  του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές 

διατάξεις», 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
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- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν. 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 

(Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 

(Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων  του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 

20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’,  καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 

λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

- του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”. 

- του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

- του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (Α΄145) 

- του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 

Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 

- της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 

των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 
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- της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την 

όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

- της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) 

Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε 

όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, 

- της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 

1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του 

ν. 4412/2016»,  

- της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 

1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».  

- της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση 

Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, 

υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».  

 

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των :  

 

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

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

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

377 του Ν. 4412/2016),  

2) ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, του ν. 3852/2010, (Α' 87) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του 

Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α’ 133),  

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το 

σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

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

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 
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ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με την υπογραφή της σύμβασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4782/2021 και στο άρθρο 135 του ν. 4412/2016. Τα έγγραφα της 

σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση 

ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η Πρόσκληση Απευθείας Ανάθεσης. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Ο Προϋπολογισμός. 

7. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι 

Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

8. Το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

5.1 Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης 

του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους 

τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατομεία, 

αποθήκες, εργοστάσια κ.λπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει 

σχετική έγκριση. 

5.2 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που 

δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο 

δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις, κ.λπ., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και 

αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης 

Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής Περιγραφής και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. 

5.3 Η άσκηση της επίβλεψης ασκείται από την διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με όσα ρυθμίζονται στο 

άρθρο 136 του Ν. 4412/2016 και η άσκηση της επίβλεψης σε καμία περίπτωση δεν μειώνει τις 

ευθύνες του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την 

σύμβαση. 
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5.4 Ο διευθύνων από μέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα, υποχρεούται μετά από ειδοποίηση της 

Υπηρεσίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά 

την μετάβαση τους για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους 

παραγωγής. 

5.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέσει στην υπηρεσία επίβλεψης του έργου, 

οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα ή ώρα από την υπογραφή της σύμβασης 

έως την προσωρινή παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων, μεταφορά δοκιμίων, 

και γενικά για τις ανάγκες του έργου. 

 

Πέρα από όσα αναφέρονται στα άρθρα 138, 139 και 140 του Ν. 4412/2016, σχετικά με το προσωπικό, 

ισχύουν και οι αναφερόμενοι όροι στις επόμενες παραγράφους: 

 

5.6 Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, κατά την εκτέλεση των δημόσιων 

συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

5.7 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο όλα τα 

προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Πριν της ενάρξεως των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για την έκδοση κάθε 

άδειας σύμφωνα με το νόμο (όχι αυτής που απαιτείται για την ανέγερση οικοδομών) καθιστάμενος 

ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την 

εκτέλεση των εργασιών. 

Πρέπει επίσης να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των απαιτούμενων στοιχείων 

σύμφωνα με τον νόμο και για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται για όλη την 

διάρκεια των εργασιών για την ασφάλεια των ασχολούμενων μισθωτών. 

5.8 Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης όπως σε όλες τις ενέργειες και να λάβει εκείνα τα μέτρα που 

προβλέπονται από το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.  

 

Επίσης, η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά 

την κρίση της είναι απαραίτητο. 
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Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμιά περίπτωση δεν 

απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραμένει πάντοτε 

αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016. 

6.1 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή περιλαμβάνονται: 

α. Όλες οι δαπάνες που μνημονεύονται στους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου. 

β. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για 

την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. Επίσης οι τυχόν 

δαπάνες μίσθωσης χώρου, ή αγοράς των  αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή 

των εργοταξιακών αυτών οδών. 

Διευκρινίζεται  εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση να εξασφαλίσει στον  

Ανάδοχο καμία διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόμενη με δρόμους προσπέλασης,  

ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους, ο δε 

ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει την 

τεχνολογία, τα μέσα, το πρόγραμμα κ.λπ. στις δεδομένες τοπικές συνθήκες προκειμένου 

να εκτελεστεί η εργασία, ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες για τις οποίες η  

Υπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καμία αποζημίωση. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους 

χώρους εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει 

καμία καθυστέρηση ή τροποποίηση του  προγράμματος ή καταβολή αποζημιώσεως που 

σχετίζονται με τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται 

αυτονόητο ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να μη δημιουργηθούν  

προβλήματα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμοδίων Αρχών και της 

Επίβλεψης. 

γ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει μετά την εγκατάστασή του και χωρίς 

επιβάρυνση του κυρίου  του έργου, το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και το Φάκελο 

Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύμφωνα με το Π.Δ.305/96. 

6.2 Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του αναδόχου ή άλλων που 

προβλέπονται ρητά σε άλλα άρθρα της παρούσας, του Τιμολογίου και των λοιπών Όρων 

Δημοπράτησης, καταβάλλονται από τον ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη στις τιμές 

προσφοράς για την εκτέλεση του έργου. Οι χρόνοι για την εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων, 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Σελίδα 10 

 

όπως και οι απαιτούμενοι για τις απαντήσεις ή εγκρίσεις της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβάνονται στις 

κατά το άρθρο 10 προθεσμίες εκτέλεσης του έργου. 

6.3 Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαιτούνται 

από το νόμο για την εφαρμογή των επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016. 

6.4 Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργατών και εργασίας 

Νομοθεσίας, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικά, για 

αποφυγή άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή ατυχημάτων. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή 

υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης για τις ανωτέρω αιτίες. 

6.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, χωρίς καμία αντίρρηση, τυχόν ημιτελείς εργασίες που έχουν 

εκτελεσθεί με παλαιότερη εργολαβία ή από Δημόσιες Υπηρεσίες να παραλάβει και να ενσωματώσει 

τα υπάρχοντα επί τόπου υλικά, μηχανισμούς, συσκευές κ.λπ. η προμήθεια των οποίων έχει γίνει με 

άλλη εργολαβία ή από το Δημόσιο κ.λπ. 

Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί για όλες τις ανωτέρω εργασίες με τις τιμές 

μονάδας του Τιμολογίου, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση λόγω ειδικών δυσχερειών 

δυσμενών συνθηκών κ.λπ. 

6.6 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την 

έκδοση κάθε κατά νόμο αδείας, καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε 

παράβαση των διατάξεων που  ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεώνεται να 

υποβάλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές  και συνδέσεις με ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ κλπ. και να 

καταβάλει κάθε δυνατή φροντίδα για την πραγματοποίησή τους. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να 

έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριες ή υπόγειες 

εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ΔΕΚΟ ή ΝΠΔΔ, οι οποίες πρέπει να μετατοπιστούν από τους κυρίους των. 

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

όμως αυτός να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς να 

δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών 

που τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. Ο Ανάδοχος θα φροντίζει 

για την τοποθέτηση Εργοταξιακής Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (με τον αντίστοιχο πίνακα) στο 

έργο, αν απαιτείται. Τόσο η δαπάνη αυτή όσο και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέ ργειας κατά την 

διάρκεια του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η μέτρηση της κατανάλωσης θα γίνεται με μετρητή 

που θα τοποθετεί ο Ανάδοχος με δική του επιβάρυνση. Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στις 

απαραίτητες ενέργειες, για την σύνδεση των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του με το δίκτυο 

ύδρευσης και θα τοποθετεί υδρομετρητή. Όλες οι δαπάνες ύδρευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο 

και η καταναλισκόμενη ποσότητα θα τιμολογείται με βάση το τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.  
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6.7 Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά που θα γίνει από αυτόν ή  το προσωπικό του στο υπό 

εκτέλεση έργο ή εις  βάρος τρίτων. Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας, τις σχετικές με την  πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και όλους γενικά 

τους ισχύοντες κανονισμούς. 

6.8 Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους  

χώρους εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμία  

καθυστέρηση ή τροποποίηση του προγράμματος ή καταβολή αποζημιώσεως που σχετίζονται με 

τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε 

θέσεις και κατά τρόπο που να μη δημιουργηθούν προβλήματα στον πέριξ του έργου χώρο και να 

έχουν την έγκριση των αρμοδίων Αρχών και της  Επίβλεψης. 

6.9 Ο ανάδοχος θα πρέπει να φυλάσσει και να διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και τα 

μέσα οποιασδήποτε φύσεως, περιλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του δημοσίου καθώς και 

της εκτελούμενης απ' αυτόν εργασίες. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότου για την περίφραξη ή 

την απαιτούμενη ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτής θα εκτελείται από τον εργολάβο, χωρίς 

καμία ιδιαίτερη αποζημίωση. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από τον εργολάβο  

και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα προστασίας φυλάξεως ή διατηρήσεως, λαμβάνονται από 

τον εργοδότη ή αντίστοιχο αρμόδιο φορέα και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται στον 

εργολάβο. 

6.10 Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργατών 

και εργασίας Νομοθεσίας, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να 

εκτελείται μεθοδικά, για αποφυγή  άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή ατυχημάτων. Η Υπηρεσία δεν 

αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης για τις ανωτέρω αιτίες. 

6.11 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την ασφάλιση του έργου , σύμφωνα με την παράγραφο 4, 

του άρθρου 144 του Ν. 4412/2016 (ισχύει για έργα προϋπολογισμού άνω των 500.000,00 € χωρίς 

ΦΠΑ). 

6.12 Ο Ανάδοχος γνωρίζει και αποδέχεται τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην περιοχή του έργου 

όπως: 

Εργοταξιακή Σήμανση 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει πλήρη εργοταξιακή σήμανση για την ασφαλή 

διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του έργου (η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα 

διακοπεί) και να μεριμνήσει για την έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών που 

προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα εφαρμόζεται πλήρως, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση η 

εργοταξιακή σήμανση που προβλέπεται στην Υ.Α ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Προδιαγραφές και οδηγίες 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Σελίδα 12 

 

σήμανσης εκτελούμενων έργων - ΟΜΟΕ ΣΕΕΟ). 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας (χωρίς πρόσθετη 

αποζημίωση) για την προστασία του προσωπικού του (φωσφορούχες στολές, ειδικά γυαλιά, μπότες 

κ.λπ.), τρίτων και την διατήρηση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, σύμφωνα με την 

παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου και την οδηγία 

92/57/ΕΕ όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία (ΠΔ 305/96) «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας 

και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων». 

Οι συνθήκες στο χώρο του Έργου και οι οποιεσδήποτε δεσμεύσεις του Αναδόχου που 

απορρέουν από αυτές έχουν συνεκτιμηθεί κατά τη συμπλήρωση της προσφοράς για το 

συγκεκριμένο έργο και βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Σε καμία περίπτωση δεν 

θα δεχθεί η Υπηρεσία παράταση του αρχικά  οριζόμενου χρόνου περατώσεως του έργου και 

αναπροσαρμογή τιμολογίου, λόγω ειδικών συνθηκών, δυσχερειών στην μεταφορά υλικών, 

διαμονής εργατοτεχνικού προσωπικού, μειωμένης απόδοσης και οποιονδήποτε άλλο λόγο που 

αφορά τον Ανάδοχο και μόνο.  

6.13 Με την υποβολή της προσφοράς του ο διαγωνιζόμενος δεσμεύεται ότι: 

 Έχει διερευνήσει και λάβει γνώση των δυσχερειών στην περιοχή του έργου και των συνθηκών 

εκτέλεσής του από κάθε πλευρά, των πηγών υλικών στην Ελλάδα και Διεθνώς, καθώς και της 

Διεθνούς και Ελληνικής αγοράς εργασίας, υλικών και μηχανικού εξοπλισμού. 

 Έχει μελετήσει τα συμβατικά στοιχεία που συνιστούν, μαζί με αυτήν την Ε.Σ.Υ., τη βάση της 

προσφοράς του ώστε να καταστεί πλήρως ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης και να 

εκτιμήσει με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα 

επηρεάσουν τη διαμόρφωση της προσφοράς του και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του 

αναγνωρισθεί καμιά απαίτηση σχετική με αποζημίωση, κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των 

παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων και των δυσχερειών κάθε είδους. 

 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της 

φύσης και τοποθεσίας του έργου (χώρου επεμβάσεων), των γενικών και τοπικών συνθηκών 

εκτέλεσης του έργου, στους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στο ευμετάβλητο των 

καιρικών συνθηκών κ.λπ.. 

 Επίσης, με την υποβολή της προσφοράς του, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος 

για το είδος και τα μέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την 

πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιονδήποτε 

τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με 

τους όρους της σύμβασης. 

 Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους 
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όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του 

προς τη σύμβαση. 

6.14 Αν κατά την υπογραφή της σύμβασης δεν έχει εκδοθεί η κατά το νόμ ο έγκριση και άδεια 

δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (κατά περίπτωση) ή αυτή χρίζει αναθεώρησης 

(και για κάθε αναθεώρηση που θα απαιτηθεί κατά την εκτέλεση του έργου), ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην έκδοση ή αναθεώρησή τους σε συνεργασία με την Υπηρεσία, προβαίνοντας 

στην ηλεκτρονική υποβολή τους ή υποβάλλοντας τα αναγκαία για την έκδοσή της 

δικαιολογητικά - στοιχεία στην Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης. 

 Ο Ανάδοχος δεν αμείβεται ιδιαίτερα για την εκπόνηση των παραπάνω μελετών, αφού η σχετική 

δαπάνη περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές των επιμέρους Άρθρων Τιμολογίου. Διευκρινίζεται 

ότι στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι αμοιβές των μελετητών της 

άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και όλες οι από το νόμο προβλεπόμενες 

κρατήσεις. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούνται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει δήλωση 

ανάληψης της επίβλεψης του έργου, στο αρμόδιο Γραφείο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, 

επιβαρυνόμενος με κάθε  σχετική δαπάνη για τη διαδικασία αυτή. Ο ανάδοχος υποχρεούται με 

δαπάνη και ευθύνη του να μεριμνεί  για την διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων από 

ελεγκτές δόμησης και από το αρμόδιο γραφείο  της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, σε όλα τα 

στάδια που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία  (Ν4030/2011 κλπ). Στις δαπάνες αυτές 

περιλαμβάνεται και η αμοιβή των ελεγκτών δόμησης.  

 Είναι δυνατόν η ανάληψη της επίβλεψης αυτής να γίνει από τον υπεύθυνο μηχανικό τού έργου.  

Στην περίπτωση που η ανάληψη της επίβλεψης γίνει από άλλο μηχανικό, αυτό  πρέπει να 

γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Υπηρεσία από τον ανάδοχο για την αρμόδια έγκριση.  

 Σε περίπτωση αντικατάστασης του μηχανικού που θα αναλάβει την επίβλεψη, ο ανάδοχος είναι  

υποχρεωμένος να επαναλάβει την διαδικασία αντικατάστασης του επιβλέποντα στο αρμόδιο 

Γραφείο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης. 

 Σε κάθε περίπτωση η άρνηση του αναδόχου για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων 

του ή την ανάληψη της επίβλεψης του έργου (είτε αρχική είτε ενδιάμεση), επισύρει την ποινή 

έκπτωσης του άρθρου 160 του N. 4412/2016. 

 Τις όποιες δαπάνες (αμοιβή, φόρος, κρατήσεις κ.λπ.) για την ανάληψη της έκδοσης ή 

αναθεώρησης της έγκρισης και άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και της 

επίβλεψης, έλαβαν υπ’ όψιν τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της οικονομικής 

προσφοράς τους και τις περιέλαβαν σε αυτήν, δεδομένου ότι ο Ανάδοχος δεν αμείβεται 
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ιδιαίτερα για την εκπόνηση των παραπάνω μελετών, αφού η  σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται 

ανοιγμένη στις τιμές των επιμέρους Άρθρων Τιμολογίου.  

6.15 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στη Διευθύνουσα  Υπηρεσία μαζί με την τελική 

επιμέτρηση και χωρίς επιβάρυνση του κυρίου του έργου, το Μητρώο του Έργου, σύμφωνα με 

την αριθ. ΔΝΣγ/oικ.38108/ΦΝ 466 Απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Περιεχόμενο 

του Μητρώου Έργου» (ΦΕΚ Β΄ 1956/07-06-2017). 

6.16 Επίσης για τον ανάδοχο ισχύουν τα κάτωθι: 

α. Να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα, θάμνους και 

καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία για την 

εκτέλεση των έργων, θα είναι δε  υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω 

αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων,  απόθεσης υλικών, κακού χειρισμού των 

μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα ή  προσωρινά έργα 

εκτροπής κ.λ.π. Επίσης πρέπει να διευκολύνει τους κατοίκους της περιοχής για την μετάβασή  

τους στους αγρούς, παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα (κατασκευή διαβάσεων, διευκόλυνση 

αποχέτευσης αγρών κ.λ.π.) και για την αποφυγή άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή πρόκλησης 

πλημμύρων. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει  ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή 

αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες. 

β. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν 

προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από την 

Υπηρεσία τροποποιήσεις της), ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα 

μπορούν να προκύψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμένος να  αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή 

το φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση του, με 

δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης  

προθεσμίας. 

γ. Γίνεται ειδική επισήμανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωματουργικών 

εργασιών, να αποφεύγει να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες εκσκαφές (πέρα 

από αυτές που προβλέπονται  στη μελέτη) ή με απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων.  

6.17 Ο ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με την παρ. 3β.3 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, 

μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης 

να καταθέσει στην Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα  

εναλλακτικής διαχείρισης. Οι δαπάνες που προκύπτουν πληρώνονται απολογιστικά σύμφωνα 

με τον προϋπολογισμό. 
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ΑΡΘΡΟ 7 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

7.1 Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί 

πειθαρχική παράβαση. 

7.2 Πειθαρχικές παραβάσεις αποτελούν, ιδίως: 

α) Για τους επιβλέποντες το έργο: η υπαίτια καθυστέρηση στην ενημέρωση της διευθύνουσας 

υπηρεσίας για την εκ μέρους του αναδόχου παραβίαση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής ή 

την κατασκευή ελαττωματικών εργασιών ή την ενσωμάτωση ελαττωματικών υλικών ή την 

παράλειψη τήρησης των νόμιμων μέτρων ασφάλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή την 

άνευ εντολής εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριμένη 

συμπληρωματική σύμβαση, ούτε είναι επιτρεπτή η εκτέλεσή τους κατά τις κείμενες διατάξεις. 

β) Για τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας: η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της 

διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου παρά τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων, η 

παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των λογαριασμών, η εκπρόθεσμη έκδοση βεβαίωσης περάτωσης 

των εργασιών του έργου, η παράλειψη αμελλητί κοινοποίησης του εγκεκριμένου λογαριασμού 

στον ανάδοχο και η χορήγηση εντολών για εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονται από 

την αρχική ή εγκεκριμένη συμπληρωματική σύμβαση, ούτε άλλως είναι επιτρεπτή η εκτέλεσή 

τους κατά τις κείμενες διατάξεις, η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος, ως προς την 

εμπρόθεσμη έκδοση των προβλεπόμενων πράξεων της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

γ) Για τον προϊστάμενο και τα όργανα της Προϊσταμένης Αρχής: η παράλειψη έγκρισης των 

ανακεφαλαιωτικών πινάκων, η παράλειψη εμπρόθεσμης παραλαβής του έργου και η χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας χωρίς να υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις. 

7.3 Για τις παραβάσεις του παρόντος το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 

φορέα είτε επιβάλλει εις βάρος των υπαιτίων, ανάλογα με τη βαρύτητά τους, την πειθαρχική ποινή 

του προστίμου μέχρι ποσού αντίστοιχου του μισθού των έξι (6) μηνών είτε τους παραπέμπει στο 

οικείο πειθαρχικό όργανο για την επιβολή των κατά τις κείμενες διατάξεις προβλεπόμενων 

πειθαρχικών ποινών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

8.1 Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα 

με την παρ. 1 β) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 

4782/2021, που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %), επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 

Φ.Π.Α. 
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8.2 Οι εγγυήσεις των παρ. 1 έως 10 του άρθρου 21 του Ν. 4782/2021 εκδίδονται από πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 

του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα 

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά από τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

8.3 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της 

παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. 

8.1 Σε κάθε σύμβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσμία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά 

τμήματα. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε έως τριάντα (15-30) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης, ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει 

στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

8.2  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να 

τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά με την κατασκευαστική αλληλουχία, την 

κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήμων της σύμβασης και με τις 

δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί 

συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην 

προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή 

συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρμογές του 

χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των 

εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει 

πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη  τήρηση των ανωτέρω 

προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και 

παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια 

όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις του άρθρου 141. 

8.3 Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. Το 

χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου η οποία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και 
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πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το 

χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω 

χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό 

διάγραμμα και σχετική έκθεση. Σε έργα προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) 

ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. 

Σε έργα μικρότερου προϋπολογισμού μπορεί να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με 

τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης στα έγγραφα της σύμβασης. 

8.4 O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της 

σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται 

λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η 

εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και του Κυρίου του έργου. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να επεμβαίνει σε ολόκληρο το έργο εντός της παραπάνω προθεσμίας  και όποτε κληθεί 

από την Υπηρεσία. Για κάθε ημέρα πέρα από την προθεσμία αυτή ο Ανάδοχος υπόκειται σε ποινική 

ρήτρα που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:   

1. Εντός (30) ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης: α) Λήψη στοιχείων αρχικής αποτύπωσης και 

προσκόμιση στην Υπηρεσία τεχνικής έκθεσης με προτεινόμενες επεμβάσεις β) Λήψη απαραίτητων 

εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων για τις επεμβάσεις.  

2. Έως πέρας σύμβασης, εκτέλεση εργασιών και επεμβάσεων σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα 

εργασιών ή το χρονοδιάγραμμα.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπερβεί με υπαιτιότητα του τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες 

τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου, επιβάλλονται στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες και 

λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Σελίδα 18 

 

ΑΡΘΡΟ 12 ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ [ΠΡΙΜ] 

Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της αρχικής συμβατικής αξίας  και το συνολικό ύψος 

της δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της συμβατικής δαπάνης του έργου, 

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται με την εμπρόθεσμη 

ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 149 του Ν.4412/2016. 

Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα, εγκρίνεται αναλόγως ως 

τροποποίηση της σύμβασης βάσει της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 132 και περιλαμβάνεται σε ειδικό 

λογαριασμό, που υποβάλλει ο ανάδοχος μετά την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών και την 

αναγραφή σε αυτή της ταχύτερης εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της 

σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

13.1 Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο κατά τις διατάξεις του Άρθρου 150 και της 

παραγράφου 1γ του Άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016), εφ’ όσον και μόνο η 

χορήγηση αυτή έχει προβλεφθεί από τη Διακήρυξη Δημοπρασίας. 

13.2 Η χορήγηση προκαταβολής πραγματοποιείται με αίτηση του Αναδόχου με αιτιολόγηση των ειδικών 

λόγων χορήγησής της και μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον Ανάδοχο επί τόπου του έργου. 

13.3 Πρόσθετη προκαταβολή, λόγω αύξησης της συμβατικής δαπάνης του έργου (με έγκριση 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών), δεν θα χορηγείται. 

13.4 Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή για το εν λόγω έργο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

14.1 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 

επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 151 του 

Ν.4412/2016. 

14.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ρυθμίζει τον τρόπο και ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών 

ώστε να είναι δυνατόν ο έλεγχος των εργασιών που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες 

καθώς και εργασίες που παραλαμβάνονται με ζύγισμα μέσα στο ωράριο εργασίας της 

Υπηρεσίας στις εργάσιμες ημέρες. 

14.3 Οι επιμετρήσεις συντάσσονται  τμηματικά με την πρόοδο του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται 

να καλέσει τον «επιβλέποντα» της παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν.4412/2016, προκειμένου να 

προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και στη συνέχεια ο «επιβλέποντας» να  
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συντάξει έκθεση παραλαβής αφανών εργασιών ή ζυγίσεως αντίστοιχα,  σύμφωνα με την παρ. 7 

του άρθρ. 151 του Ν. 4412/2016.  

14.4 Οι επιμετρήσεις θα συνοδεύονται από συνοπτικό πίνακα με τις λήψεις δοκιμίων και ακριβή 

στοιχεία των θέσεων και των αποτελεσμάτων αυτών. 

14.5 Η τελική επιμέτρηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία 

το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες μετά την βεβαιωμένη περάτωση του έργου . 

14.6 Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημά του που 

σχετίζεται με δικαίωμά του από την εκτέλεση της σύμβασης, αν αυτό δεν έχει αποσβεστεί και η 

σχετική αξίωση  παραγραφεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 173, περί αποσβέσεων 

δικαιωμάτων του αναδόχου, ή αν το σχετικό δικαίωμα δεν έχει αποσβεστεί ή παραγραφεί. 

14.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μέχρι και την οριστική  παραλαβή, εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία, να 

αποκαλύπτει οποιοδήποτε τμήμα αφανούς εργασίας για έλεγχο  τυχόν ελαττωμάτων, 

ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

15.1 Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν, συντάσσονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 152, 153 και 154 του Ν. 4412/2016. 

15.2 Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις 

επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος 

εργασιών. 

15.3 Όλοι οι λογαριασμοί, συμπεριλαμβανομένου και του Τελικού, υπόκεινται στις νόμιμες 

επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, όπως ισχύουν κατά το 

χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής των, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 

τον Νόμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Ε. 

Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 156, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν υπάρχει ανάγκη να 

εκτελεσθούν κατεπείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την Προϊσταμένη 

Αρχή, η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και μέχρι του ποσού που 

αντιστοιχεί στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.. Στο ανωτέρω ποσοστό 

περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών της παρ. 10 του άρθρου 154, περί 

εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 155 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 17 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ – 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

17.1 Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, 

που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της 

Υπηρεσίας, θα συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών 

Μονάδος Νέων Εργασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παρ. 5 άρθρ. 156 του Ν. 

4412/2016. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμία αντίστοιχη  τροποποίηση χωρίς 

έγγραφη εντολή. 

17.2 O φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου να 

επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην μορφή του έργου, την ποιότητα, το είδος ή την 

ποσότητα των εργασιών, που επιβάλλονται για την αρτιότητα ή την λειτουργικότητα του έργου, 

σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

17.3 Για την πραγματοποίηση των μεταβολών συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 

πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών για τις εργασίες που δεν περιλαμβάνονται 

στην αρχική σύμβαση. 

Για τα όρια των μεταβολών, τον τρόπο σύνταξης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, τον 

τρόπο κανονισμού των νέων τιμών εφαρμόζονται τα άρθρα 155 και 156 του Ν. 4412/2016. Αν 

με απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί  ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών θα συντάσσεται 

αντίστοιχο "Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων  εργασιών", σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις του άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. 

17.4 Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 

4412/2016 και η τιμή της θα μειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό 

έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας, στην οποία υπάγεται και θα προσαυξάνεται κατά το 

εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος του  αναδόχου. 

17.5 Επιτρέπεται η χρήση των επί έλασσον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», παρ. 3β  άρθρο 156). 

 

ΑΡΘΡΟ 18 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται 

στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται 

σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των καταλλήλων 

μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του 
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έργου ή ανωτέρας βίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 157 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 

Για την αναγνώριση των αποζημιώσεων από ανώτερη βία εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 

157 του Ν.4412/2016. 

Η διαδικασία του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016 εφαρμόζεται ανάλογα και για τον καθορισμό 

αποζημίωσης του αναδόχου για τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε έργα που 

εκτελέσθηκαν καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από την ευθύνη του αναδόχου.  

Μετά την έγγραφη διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που κοινοποιείται στην Προϊσταμένη Αρχή 

εκτελούνται εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλεται σε χρήση του έργου που παραδόθηκε 

για χρήση πριν από την παραλαβή, όπως ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 4412/2016. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό ο ανάδοχος δεν 

είναι  υποχρεωμένος να υποβάλλει ΠΠΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ 

20.1 Το δικαίωμα του ποιοτικού ελέγχου. 

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, τόσο στο εργαστήριο όσο και σε τετελεσμένα τμήματα ή 

φάσεις των εργασιών, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Υπηρεσίας και αποσκοπεί στον 

έλεγχο της ποιότητας των πάσης φύσεως  χρησιμοποιουμένων υλικών, στους τρόπους και 

μεθόδους χρήσεως αυτών και στο ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται  στους ισχύοντες 

Κανονισμούς, τις Προδιαγραφές, τα σχέδια και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης. 

Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων που αναφέρονται στις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

(ΕΤΕΠ) θεωρούνται ως τα ελάχιστα. 

20.2 Ο ανάδοχος του έργου, ως άμεσα και κυρίως υπεύθυνος για την έντεχνη εκτέλεση των 

διαφόρων εργασιών, υποχρεούται να προβαίνει στους απαραίτητους εργαστηριακούς 

ελέγχους και εργαστηριακές δοκιμές του έργου ή  τμημάτων του, όπως καθορίζονται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτελώντας προς τούτο, αντιπροσωπευτικούς δειγματοληπτικούς  

ελέγχους. 

Όλες οι ανωτέρω δοκιμασίες θα γίνονται, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του 

Εργοδότη, σε καταλλήλως  αναγνωρισμένα Εργαστήρια δοκιμών και Ποιοτικού ελέγχου, με 
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μέριμνα και με δαπάνες του αναδόχου και με έγκριση  της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του 

Εργοδότη. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό ελέγχων οποιουδήποτε 

είδους, σε οποιοδήποτε είδος υλικού ή τμήμα των κατασκευών, εκδίδοντας τις κατάλληλες 

προς τούτο εντολές προς το Εργαστήριο του αναδόχου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τα 

μέχρι τότε αποτελέσματα του ελέγχου. 

Όλες οι μελέτες συνθέσεως των σκυροδεμάτων ή άλλων σύμμικτων υλικών που ορίζονται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές συντάσσονται από τον Ανάδοχο δια του εργαστηρίου του. Ο ανάδοχος 

υποχρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να προσκομίσει εις το εργαστήριο τις 

απαραίτητες ποσότητες υλικών (αδρανή, τσιμέντο,  νερό κ.λπ.) που πρόκειται να 

χρησιμοποιήσει στο έργο, για την εκτέλεση των μελετών σύνθεσης. 

Ο ανάδοχος κοινοποιεί στην Υπηρεσία όλα τα αποτελέσματα οιωνδήποτε εργαστηριακών 

δοκιμών ή ελέγχων ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύμφωνο προς τις εκάστοτε 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί οιουσδήποτε ελέγχους ποιότητας κρίνει αυτή 

αναγκαίους και δια ιδίων μέσων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος παρέχει  κάθε δυνατή 

διευκόλυνση προς την Υπηρεσία χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση.  

20.3 Ειδοποίηση του αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων από την Υπηρεσία και γνωστοποίηση 

αποτελεσμάτων. Για όλους τους ελέγχους που θα εκτελεί η Υπηρεσία η προειδοποίηση δεν  

είναι αναγκαία. 

Η Υπηρεσία υποχρεώνεται να κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων στην περίπτωση που 

θα ζητήσει τούτο έγγραφα ο ανάδοχος και στην περίπτωση που θα διαπιστώσει απόκλιση των 

υλικών ή των κατασκευών από τις προδιαγραφές, κανονισμούς κ.λπ. 

Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στο συντομότερο δυνατό 

διάστημα. 

20.4 Δικαιώματα του αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία. 

Σε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία είναι δυνατόν ο ανάδοχος να έχει 

ζητήσει με αίτησή του να παίρνεται κατά τη δειγματοληψία και ένα δεύτερο όμοιο δείγμα 

(αντιδείγμα) το οποίο θα συσκευάζεται  και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα με το δείγμα στο 

εργαστήριο της Υπηρεσίας. 

Για την περίπτωση αμφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον ανάδοχο (που θα πρέπει να 

αναγραφεί αυθημερόν στο ημερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιμή, 

παρουσία του αναδόχου ή  άλλου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αναδόχου, στα 

εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων  ή Πολυτεχνικών Σχολών, εφ' όσον 
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ζητηθεί τούτο εγγράφως από τον ανάδοχο στην ένστασή του, το αποτέλεσμα  της οποίας θα 

είναι υποχρεωτικό για τον ανάδοχο (ακόμα και αν δεν παραστεί στην δοκιμή). Κατά το μέσο  

διάστημα μέχρι την οριστικοποίηση του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο ανάδοχος δεν 

μπορεί να συνεχίσει  τις εργασίες του. 

Ο ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσμενή 

αποτελέσματα και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε ζητήσει 

τούτο εγγράφως. Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατά αντιπαράσταση. 

20.5 Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των υλικών 

και κατασκευών  του έργου. 

Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη, 

γιατί αυτός είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα 

των υλικών των κατασκευών του έργου. 

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσματα από τον ποιοτικό έλεγχο, που δεν 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συμβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πλημμελών 

εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016 "Ακαταλληλότητα 

υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης" και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

21.1 Όλα τα υλικά κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς 

βλάβες ή ελαττώματα. 

Ιδιαιτέρως, τονίζεται η Κ.Υ.Α. ΥΠΑΝ - ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ’ αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β 15-06-2012 (σε 

εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και προγενέστερες σχετικές ΚΥΑ, με ευρεία 

ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές 

εντός της Ελληνικής επικράτειας και οφείλουν να  συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε 

προϊόν Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μετ αφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα 

Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE. Κατά συνέπεια η ενσωμάτωση στα έργα  υλικών 

με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως αν τα άρθρα των Συμβατικών Τιμολογίων, οι 

ΤΣΥ και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι. Αν τα υλικά που 

εμπίπτουν στα ανωτέρω δεν διαθέτουν πιστοποίηση CE θα απομακρύνονται από το έργο. 

Θεωρείται ότι οι υποχρεώσεις για τη σήμανση CE αναφέρονται εξ ολοκλήρου σε μη 

χρονολογημένες εκδόσεις  (δηλαδή ισχύει η εκάστοτε τελευταία έκδοση των Προτύπων αυτών). 

21.2 Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά 

δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων, Δημοσίων Έργων, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης 
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ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την 

προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κ.λπ. 

Η μη ενάσκηση ελέγχου ή η μη πιθανή διάγνωση ελαττωμάτων κατά τον έλεγχο που έγινε στα 

προσκομισθέντα και χρησιμοποιηθέντα υλικά δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη 

του για την επιλογή τους και από την  υποχρέωση για καλή εκτέλεση του έργου.  

21.3 Αν προκύψει πραγματική αδυναμία χρησιμοποιήσεως εν όλο ή εν μέρει προμήθειας των υλικών που 

αναφέρονται στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προμηθευτεί άλλες, η χρήση των οποίων 

θα γίνει από αυτόν, ύστερα από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να συμμορφωθεί με την έγκριση αυτή της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

21.4 Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των 

έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της 

αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 

Ο εργολάβος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών 

που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, εφ' όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.  

21.5 Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά 

δε την παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, ζημιά ή 

απώλεια που τυχόν θα συμβεί στα  υλικά αυτά. 

21.6 Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την παρά λειψη 

συντήρησης του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές 

εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τον νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την  

εργολαβία. 

Η διαδικασία έκπτωσης ορίζεται από το άρθρο 160 του Ν4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 23 ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για 

οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτήν ορίζεται μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, 

για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες και ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 

161 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 24 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα, τα οποία σχετίζονται με την Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

αναφέρονται στο άρθρο 168 του Ν.4412/2016.  

Με το πέρας των εργασιών και των δοκιμασιών που προβλέπονται , ο επιβλέπων ή το εντεταλμένο όργανο 

της επίβλεψης αναφέρει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία , μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήξη του 

εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις 

δοκιμασίες, που προβλέπονται από τη Σύμβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί , οπότε αναφέρει 

συγκεκριμένα τις εργασίες, που απομένουν για εκτέλεση.  

Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας , μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από την παραλαβή της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για τη μέρα που περατώθηκαν οι εργασίες 

του έργου (Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών), την οποία κοινοποιεί αμελλητί στον ανάδοχο. 

Εφ' όσον με τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις, 

που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας υπηρεσίας, 

γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις, που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη 

προθεσμία για την αποκατάστασή τους. 

Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των 

ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το έργο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

αποκατάστασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 25 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να το επιθεωρεί κατά κανονικά 

χρονικά διαστήματα και να το διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι' αυτό. Γενικά 

για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 

171 του Ν. 4412/2016. 

Ο χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, μέσα 

στην προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να 

εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 26 ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

26.1 Για τη Διοικητική Παραλαβή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4412/2016, καθώς 

επίσης και τα παρακάτω: 
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α) Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο 

έργο ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για 

χρήση). 

β) Η πάρα πάνω χρήση που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016, δεν 

αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα 

τα δικαιώματα του να ελέγξει και να  παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες 

και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση. 

26.2 Για την Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 172 του Ν. 4412/2016. 

26.3 Η σύνταξη του Μητρώου του έργου φορά την παρουσίαση των στοιχείων του έργου σε σύγχρονη 

ηλεκτρονική μορφή. Σε κάθε περίπτωση το «Μητρώο του Έργου» πρέπει να περιλαμβάνει 

απαραίτητα: 

1. Πίνακα απογραφής, που θα εμφανίζει περιληπτικά τα επί μέρους έργα, εγκαταστάσεις, 

εξοπλισμού κτλ. που συγκροτούν το όλο το Έργο  

2. Πλήρη σειρά «as built» των σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά εφαρμόστηκαν. 

3. Τεύχος στοιχείων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους 

4. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων (γεωτεχνικές 

έρευνες, γεωλογικές έρευνες και μελέτες)  

5. Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου με αντίγραφα όλων των 

αντιστοίχων πιστοποιητικών του(ων) Οίκου(ων) Ποιοτικού Ελέγχου. 

6. Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, των 

δυσκολιών κλπ.  

7. Το φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το 

σύνολο του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

26.4 Τα στοιχεία του Μητρώου του έργου αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους θα συνταχθούν 

στα Ελληνικά και θα υποβληθούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε ένα (1) αντίτυπο. Η όλη 

διαδικασία σύνταξης και υποβολής του Μητρώου θα συμφωνηθεί με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και 

θα είναι συμβατή με το εφαρμοζόμενο από τον Ανάδοχο σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και το 

Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου. Όλα τα στοιχεία του Μητρώου του Έργου θα παραδοθούν και σε 

ψηφιακή μορφή. 

26.5 Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και νοούνται 

συμβατικά ότι περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές του Τιμολογίου. 
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Η ολοκλήρωση και η παράδοση του Μητρώου Έργου στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνει 

μετά το τέλος των εργασιών. Σε περίπτωση μη υποβολής του θεωρείται ότι η εργολαβία δεν έχει 

περατωθεί και επομένως δεν θα εκδίδεται Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών. 

26.6 Παράλειψη υποβολής των στοιχείων Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη μη υπογραφή της, 

κατά την παρ. 4 του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/85, Τελικής Επιμέτρησης. Επί πλέον θα 

συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωσή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό 

του Αναδόχου και σε αυτή την περίπτωση η πρόσθετη ποινική ρήτρα θα είναι ίση με το τρία 

τοις χιλίοις (3%ο) της τελικής δαπάνης του έργου, χωρίς Φ.Π.Α.  

 

ΑΡΘΡΟ 27 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με  ευθύνη του 

κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να 

λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε 

ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, 

ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των  σχετικών αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει 

να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  στο Σχέδιο Ασφάλειας και 

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

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

ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες 

τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες  αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της 

κατασκευής του έργου. 

Επιπλέον, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανασυντάξει το Σχέδιο Ασφάλειας και  Υγείας (Σ.Α.Υ.) 

για το έργο και να τηρεί Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) κατά την διάρκεια του έργου, το οποίο 

θα αποτελεί και απαραίτητο  στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή σύμφωνα με την αρ.  

433/119-9-00 αποφ. του Υφυπ. ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Επίσης, ισχύουν τα κατωτέρω άρθρα της αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27 -11-02 Απόφασης του Υφ. ΠΕΧΩΔΕ 

«Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και 

ΦΑΥ)»: 

1. Κανονιστικές απαιτήσεις 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, 

διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας 

αναφορικά με την ασφάλεια και  υγεία των εργαζομένων. 

2. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ). 
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός  

κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

2.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

2.2 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 

σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα 

παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, 

καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 

(Ν.1568/ 85, ΠΔ17/96, ΠΔ305/96, ΠΔ 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού 

ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας 

γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του 

Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας 

και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. ο 

ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά αδειοδοτημένη 

(ΠΔ 95/99, ΠΔ 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης 

του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

2.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ. 

2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 

2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 

 αναφορά ατυχήματος, 

 διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας 

 αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, 

 χρήση μέσων ατομικής προστασίας, 

 εκπαίδευση προσωπικού, 

 ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων 

2.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από 

τη νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής. 

2.7 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του 

εξοπλισμού, των μεθόδων και των  πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως 

ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες  εκτέλεσης του έργου, ώστε να 

εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων 

που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά. 

2.8 Άλλες προβλέψεις 
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 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. 

του Σ.ΕΠ.Ε 

 Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ 

 Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο. 

 Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το συντονιστή ΑΥΕ και τους 

υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του 

Σχεδίου και του Φακέλου  Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες 

όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον  τελικό ΦΑΥ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) 

εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες  τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος  

Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του 

Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του  έργου, έτσι 

όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ 

και ΦΑΥ στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη , αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των 

αδαπάνως για το Δημόσιο. 

2.9.1 Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

2.9.1.1 Γενικά 

 Είδος έργου και χρήση αυτού 

 Σύντομη περιγραφή του έργου 

 Ακριβής διεύθυνση του έργου 

 Στοιχεία του κυρίου του έργου 

 Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 

2.9.1.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

2.9.1.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 

εργασίας. 

2.9.1.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

2.9.1.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 

2.9.1.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 

2.9.1.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 

2.9.1.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις 

π.χ. ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κ.λ.π. 

και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 
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2.9.1.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με 

το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 

2.9.1.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης 

επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης 

επικινδυνότητας π.χ. 

2.9.1.11 Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου  Υ = Υψηλή εκτίμηση 

κινδύνου 

2.9.1.12 Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες  κίνδυνοι. 

2.9.1.13 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

2.9.1.14 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα 

μέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν 

ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα II του άρθρου 12 του Π.Δ 305/96). 

2.9.2 Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

2.9.2.1 Α. Γενικά: 

 είδος έργου και χρήση αυτού 

 ακριβή διεύθυνση του έργου 

 αριθμό αδείας 

 στοιχεία του κυρίου του έργου 

 στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 

0.9.2.2 Β. Στοιχεία από το μητρώο του έργου: 

 τεχνική περιγραφή του έργου 

 παραδοχές μελέτης 

 τα σχέδια "ως κατασκευάσθη". 

2.9.2.3 Γ. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας , τα οποία θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη 

διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού 

κ.λ.π. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο 

εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα 

(ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κ.λπ.) στην πυρασφάλεια κ.λπ. 

2.9.2.4 Δ. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαμβάνει: 

 Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του 

έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα 
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διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το 

έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

 Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. 

οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη 

εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού 

κ.λ.π. 

 Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την 

περιοδική συντήρηση του έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ 

τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των 

ελεγκτικών αρχών. Η Δ/νουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και 

εφαρμογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

 Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το 

έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ.  

3. Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 

απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί  από 

αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 

Ιδιαιτέρως για τα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο ισχύει η εγκύκλιος 27/15-10-12 του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ και όπως η νομοθεσία ισχύει σήμερα, μετά την έκδοση του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει.  

Συγκεκριμένα: Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο1 

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

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

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

κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 

305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4412/2016 (αρ. 138, 

παρ. 7), Ν. 3850/102 (αρ. 42). 

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

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων 

κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), όπως 

αντικαταστάθηκε με το Ν. 4412/2016 (αρ. 138, παρ. 7). 
                                                        

1 Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 
305/96. 

2 O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί 
διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 
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β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 

και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : 

ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27- 11-02, στο 

χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες  

αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής 

του έργου: Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182), όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει. 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των  

εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 

μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη  τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή 

τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.  10,11), 

Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς 

εργαζόμενους, είναι αυτονόητο  ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται 

απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής 

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

έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).  

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

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

(ΦΑΥ) και συγκεκριμένα: 

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

την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη 

διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες  ημέρες και στο οποίο θα 

ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από  20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος  

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

γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 

305/96. 

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

της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 

(αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε 

στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει  τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν  

παραλείψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 

σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο  έργο ανάλογα με την 

κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, 
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ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός,  

κλπ). 

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

προκύψουν λόγω τροποποίησης  της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα 

απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα  ασφάλειας και 

υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

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

παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη  

διάθεση των ελεγκτικών αρχών. στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας 

Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). Το ΣΑΥ  αποσκοπεί στην 

πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα 

εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής 

του έργου. Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην  πρόληψη και στον περιορισμό των 

κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του 

έργου. 

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

ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι 

οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

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

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 

περισσότερα του ενός συνεργεία στην  κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : 

Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 

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

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

του έχοντος νόμιμο δικαίωμα:  θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας 

και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση  Εργασίας σύμφωνα 

με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την 

αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

III. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 

παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία 

ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 
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IV. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του 

Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

V. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του Σ ΑΥ και την κατάρτιση του Φ ΑΥ 

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

ΥΠΕΧΩΔΕ. 

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

και υγείας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

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

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

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

έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

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

άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες  

Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.  

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

ανάδοχο και αντίγραφό της  κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, 

συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής :  Ν.3850/10 (αρ. 9). 

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

ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 

στοιχείων: 

I. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 

υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε 

ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

II. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν 

τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 3850/10 (αρ.14 παρ.1 

και αρ.17 παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των 

υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας 

σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος 

διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις  και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας 

(Ν. 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και 

στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των 
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οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του 

Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας 

και μόνο. 

III. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος 

και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που 

λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο 

βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες 

επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες 

του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά 

ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, 

να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των 

αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

IV. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 

ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ.2γ). 

V. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 

όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, 

πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα  με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.14) σε 

συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ  θεωρείται, 

σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία 

Επιθεώρησης Εργασίας  και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του 

αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των 

τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή  δοκιμών, 

από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 

), Ν.1396/83 (αρ.  8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-

2003. 

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται 

με το Η Μ Α. Στα πλαίσια  του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε 

αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται  

παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα 
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του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 

ατυχήματος. 

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 

παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου 

με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 

305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο 

προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  και 

εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να 

παρέχεται προστασία 

στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 

(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή 

αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των 

εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, 

παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής 

- διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, 

πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη 

πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 

4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).  

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικ ού εξοπλισμού 

(ύπαρξη χώρων πρώτων  βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 

(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 

ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον  τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά 

με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει 

σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 

Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, 

Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - 
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εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κ.λπ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση 

των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με: 

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων 

Έργων» (ΟΜΟΕ- ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την 

ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων 

και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52) και την τροπ. 

αυτού Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 

οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού 

Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί 

τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 

συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 

φωτισμού εργοταξίου, κ.λπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, παραρτ. IV 

μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 

216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85- 91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και 

αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99  (αρ.32) και η τροπ. 

αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05, β) 

θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ  149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ)  προστασία από φυσικούς, χημικούς και 

βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (αρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 

(αρ. 2). α. Ο ανάδοχος  οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των 

μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των 

οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες 

ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ): 
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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. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 

παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, 

Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ  305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, 

μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ. 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα 

εξής στοιχεία: 

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β', τμήμα 

ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού 

μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται 

τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 

και αρ.4. παρ.7). 

5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, 

τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των 

εργασιών του εκτελούμενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα 

παρακάτω νομοθετήματα: 

5.1 Κατεδαφίσεις: 

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

Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95  και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 

και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 

212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 
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Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και  

αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ  3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ  455/95 και η 

τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10). 

5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 

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

ΠΔ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α παρ.1, 

10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

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

ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, 

παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες,  υπόγειοι σταθμοί παραγωγής 

ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή 

άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ  Φ.28/18787/1032/00, 

Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21- γ/94, ΠΔ 455/95 και η 

τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 

 

ΑΡΘΡΟ 28 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες του έργου, μεταξύ των 

οποίων και την προσβασιμότητα του, τα χρονικά πλαίσια υλοποίησής του, τις δυσχέρειες και την 

πολυπλοκότητα της κατασκευής του.  

Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει κατά τη διαμόρφωση της επί αυτού προσφερόμενης έκπτωσης επί του 

συνόλου του προϋπολογισθέντος τιμήματος, να έχει λάβει υπόψη του όλα τα ανωτέρω.  

Ενόψει των ανωτέρω, κάθε διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση ανάδειξής του ως αναδόχου του έργου, 

αναλαμβάνει τον κίνδυνο της δαπάνης κάθε τυχόν απολυμένου (νεκρού) χρόνου για την παράκαμψη 

των εμποδίων που ενδεχομένως να ανακύπτουν στην προγραμματισμένη υλοποίηση του έργου.  
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Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για 

οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε 

αιτία που έχει σχέση με το έργο.  

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύμβαση εκτέλεσης των εργασιών του Έργου που θα 

καταρτιστεί με βάση αυτή, ερμηνεύεται, διέπεται και συμπληρώνεται από την κείμενη νομοθεσία 

περί δημοσίων έργων.  
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