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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 
Για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την καταςκευό του ϋργου, εφαρμόζονται οι 
διατϊξεισ των παρακϊτω νομοθετημϊτων :  
-Σου ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών 
(προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147) 
Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, 
καθώσ και λοιπϋσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα 
οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ καθώσ και το ςύνολο των 
διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαύου και γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμηνευτικό 
εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ 
ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ. 
 
 

Ι.  ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΦΑΝΙΚΟΤ 
 Ωρθρο 1 
 Αντικεύμενο Ειδικόσ υγγραφόσ Τποχρεώςεων 
 
Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων περιλαμβϊνει τουσ  όρουσ  που  διϋπουν την 
καταςκευό του ϋργου: «Αντικατϊςταςη τμόματοσ καταθλιπτικού αγωγού 
ύδρευςησ αντλιοςταςύου Σ.Κ. Κομϊρων του Δόμου Ορεςτιϊδασ» καθώσ και 
τουσ όρουσ προμόθειασ των ςωλόνων και λοιπών υλικών του δικτύου και των 
φρεατύων. Εδώ αναπτύςςονται οι υποχρεώςεισ του Αναδόχου που  αφορούν 
ειδικϊ τισ εργαςύεσ τησ Εργολαβύασ αυτόσ. Αναλυτικότερα οι εργαςύεσ που θα 
εκτελεςτούν περιλαμβϊνουν:  
α) Προμόθεια, παραλαβό και μεταφορϊ ςτισ αποθόκεσ του εργοταξύου των 

απαιτούμενων ςωλόνων και λοιπών υλικών και εξαρτημϊτων του δικτύου. 
β)  Καθαιρϋςεισ οδοςτρωμϊτων, εκςκαφϋσ τϊφρων κλπ. για την τοποθϋτηςη 

των αγωγών του δικτύου και την καταςκευό των διαφόρων φρεατύων. 
γ)  Μεταφορϊ υλικών και εφοδύων από τισ αποθόκεσ ςτισ θϋςεισ  τοποθϋτηςησ. 
δ)  Σοποθϋτηςη και  ςύνδεςη  ςωλόνων  και  λοιπών υλικών του δικτύου. 
ε) Δοκιμϋσ ςτεγανότητασ. 
ςτ) Επαναπλόρωςη τϊφρων και αποκατϊςταςη οδοςτρωμϊτων και ϊλλων 

ϋργων που ϋχουν καθαιρεθεύ καθώσ και ολικό αςφαλτόςτρωςη των οδών. 
ζ)  Καταςκευό των τεχνικών ϋργων του δικτύου (φρεατύων των αγωγών του 

δικτύου κλπ). 
 
 
 Ωρθρο 2 
 Τπογραφό ύμβαςησ 
 
Η ύμβαςη ςυνϊπτεται μεταξύ αναδόχου και εργοδότη με  την υπογραφό 
υμφωνητικού που πρωτοκολλεύται αυθημερόν ςτο πρωτόκολλο του  
Εργοδότη. Σο υμφωνητικό κοινοποιεύται οπωςδόποτε  ςτην  Επιβλϋπουςα  
Τπηρεςύα μϋςα ςε πϋντε ημϋρεσ από την υπογραφό του από τον Εργοδότη. Ο 
προώςτϊμενοσ τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ ορύζει αμϋςωσ  ϋπειτα απ' αυτό τον 
Επιβλϋποντα Μηχανικό του ϋργου. 
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 Ωρθρο 3 
 Ϊναρξη εργαςιών - Προθεςμύα αποπερϊτωςησ των ϋργων 
 
Από την ημϋρα υπογραφόσ τησ ύμβαςησ αρχύζουν οι ςυμβατικϋσ  προθεςμύεσ, 
όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 135 του Ν. 4412/2016. Η προθεςμύα  αποπερϊτωςησ 
των ϋργων ορύζεται ςυνολικϊ ςε δώδεκα (12)  μόνεσ από την υπογραφό τησ 
ύμβαςησ.  
 
 
 Ωρθρο 4 
 Ανακοινώςεισ προσ τον Ανϊδοχο ό τον αντύκλητό του. 
 
ύμφωνα με όςα ορύζονται ςτο Άρθρο 135 του Ν.4412/16, ςχετικϊ με το 
προςωπικό του Αναδόχου, ιςχύουν και τα ακόλουθα: 
Κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού ο ανϊδοχοσ δηλώνει την ϋδρα του και 
την ακριβό διεύθυνςό του. Μϋχρι την πλόρη εκκαθϊριςη τησ εργολαβικόσ 
ςύμβαςησ κϊθε μεταβολό των ςτοιχεύων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικϊ και 
χωρύσ καθυςτϋρηςη ςτη διευθύνουςα υπηρεςύα. Διαφορετικϊ κϊθε κοινοπούηςη 
που γύνεται ςτην παλαιότερη διεύθυνςη που ϋχει δηλώςει ο ανϊδοχοσ, επιφϋρει 
όλα τα νόμιμα αποτελϋςματϊ τησ.  
Ο ανϊδοχοσ, κατϊ τον ύδιο παραπϊνω χρόνο, δηλώνει εγγρϊφωσ για την 
παραλαβό των εγγρϊφων εξουςιοδοτημϋνο προσ τούτο πρόςωπο, κϊτοικο τησ 
ϋδρασ τησ διευθύνουςασ υπηρεςύασ, το οπούο εγκρύνεται από τη διευθύνουςα 
υπηρεςύα. Η δόλωςη του αναδόχου ςυνοδεύεται από δόλωςη και το 
εξουςιοδοτούμενου προςώπου ότι αποδϋχεται τον γενόμενο διοριςμό του. Κϊθε 
κοινοπούηςη προσ αυτόν θεωρεύται ότι γύνεται προσ τον ανϊδοχο. 
Αντικατϊςταςη του προςώπου αυτού εύναι δυνατό με ανϊλογη εφαρμογό τησ 
παραπϊνω διαδικαςύασ. Η αντικατϊςταςη ιςχύει μόνο μετϊ την αποδοχό του 
νϋου προςώπου από τη διευθύνουςα υπηρεςύα. Η Διευθύνουςα Τπηρεςύα ϋχει 
πϊντοτε το δικαύωμα να ζητϊ την αντικατϊςταςό του, αν αυτόσ αρνηθεύ την 
παραλαβό εγγρϊφων ό απουςιϊζει ςυςτηματικϊ από την ϋδρα του ό γενικϊ 
κριθεύ ακατϊλληλοσ. την περύπτωςη αυτό ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να 
ορύςει χωρύσ καμιϊ καθυςτϋρηςη νϋο εξουςιοδοτημϋνο πρόςωπο. 

 
 Ωρθρο 5 
 Πρόγραμμα εργαςιών (ϊρθρο 145 του Ν.4412/2016) 
 
Ο Ανϊδοχοσ μετϊ από δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ ϋωσ 30 ημϋρεσ από την υπογραφό 
τησ ςύμβαςησ πρϋπει να υποβϊλει ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα για ϋγκριςη 
λεπτομερϋσ πρόγραμμα ςύμφωνα και με τον πύνακα εργαςιών που του ϋχει όδη 
κοινοποιηθεύ ςτο οπούο θα φαύνεται η ςειρϊ εκτϋλεςησ των διαφόρων εργαςιών 
με τισ αντύςτοιχεσ  τμηματικϋσ  προθεςμύεσ. Σο χρονοδιϊγραμμα αυτό θα 
επιςτραφεύ ςτον Ανϊδοχο εγκεκριμϋνο ό τροποποιημϋνο, μερικϊ ό ολικϊ, μϋςα 
ςε δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την υποβολό του και θα αποτελεύ ςτο εξόσ το 
πρόγραμμα εκτϋλεςησ των εργαςιών. 
την περύπτωςη που θα περϊςει η  δεκαπενθόμερη προθεςμύα από την 
υπογραφό τησ ςύμβαςησ χωρύσ ο Ανϊδοχοσ να υποβϊλει το παραπϊνω 
διϊγραμμα, ο Επιβλϋπων Μηχανικόσ ϋχει δικαύωμα να του κοινοποιόςει 
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πρόγραμμα εργαςιών, βϊζοντασ ςυγκεκριμϋνεσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ για την 
αποπερϊτωςη των επύ μϋρουσ ϋργων, καθορύζοντασ ταυτόχρονα και τον 
επιθυμητό ρυθμό προόδου των εργαςιών καθώσ και τα αναγκαύα μηχανικϊ μϋςα 
για την επύτευξη του ρυθμού αυτού. Ανεξϊρτητα από τυχόν καθυςτερόςεισ ςτην 
υποβολό και ϋγκριςη του προγρϊμματοσ εργαςιών, ο Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη 
να αρχύςει τισ εργαςύεσ που θα του υποδειχθούν μϋςα ςε τριϊντα (30) ημϋρεσ 
από την υπογραφό τησ ύμβαςησ. 
 
 
 Ωρθρο 6 
 Πρόοδοσ εργαςιών - Ποινικϋσ ρότρεσ 
 
Ο Ανϊδοχοσ θα τηρεύ ημερολόγιο του ϋργου που θα ςυμπληρώνεται καθημερινϊ 
ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 146 του Ν. 4412/2016. Θα ςυντϊςςει 
επύςησ διϊγραμμα που θα δεύχνει την ςυντελούμενη πρόοδο των εργαςιών ςτο 
τϋλοσ κϊθε τριμόνου ό ςε διαςτόματα που θα ορύζονται από την επιβλϋπουςα 
Τπηρεςύα. 
Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να χρηςιμοποιεύ κϊθε φορϊ επαρκό ςυνεργαςύα τεχνιτών 
και εργατών και μηχανικϊ μϋςα καταςκευόσ ό να εργαςτεύ υπερωριακϊ και τισ 
αργύεσ και γιορτϋσ και να απαςχολεύ νυκτερινϊ ςυνεργεύα, χωρύσ να ϋχει 
δικαύωμα για το λόγο αυτό ςε πρόςθετη αποζημύωςη, αν αυτό κριθεύ 
απαραύτητο για την εξαςφϊλιςη τησ εκτϋλεςησ των ϋργων ςύμφωνα προσ το 
παραπϊνω πρόγραμμα προόδου τουσ.  
Η Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα, αν κρύνει ότι ο ρυθμόσ προόδου των ϋργων δεν εύναι 
ικανοποιητικόσ και ςύμφωνοσ με  το εγκεκριμϋνο πρόγραμμα εργαςιών, μπορεύ 
να απαιτηθεύ από τον Ανϊδοχο να αυξόςει τον αριθμό των ςυνεργεύων του, τισ 
υπερωρύεσ, τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και τον αριθμό των μηχανημϊτων και γενικϊ να 
πϊρει όλα τα μϋτρα που επιβϊλλονται για την επιτϊχυνςη τησ πορεύασ των 
ϋργων.  
Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να ςυμμορφώνεται προσ τισ ςχετικϋσ εντολϋσ τησ 
Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ, χωρύσ πρόςθετη αποζημύωςη. 
Η μη ςυμμόρφωςη του Αναδόχου προσ τισ παραπϊνω εντολϋσ και η 
αποδεδειγμϋνα αδικαιολόγητη καθυςτϋρηςη ςτην εκτϋλεςη των ϋργων 
ςύμφωνα με το παραπϊνω πρόγραμμα εργαςιών, δύνει ςτον Εργοδότη το 
δικαύωμα να καταγγεύλει τη ύμβαςη και να κηρύξει ϋκπτωτο τον Ανϊδοχο από 
την Εργολαβύα, ς' εφαρμογό των ςχετικών διατϊξεων του ϊρθρου 160 του Ν. 
4412/2016. Η ϊςκηςη των παραπϊνω δικαιωμϊτων του Εργοδότη κατϊ του  
Αναδόχου, δεν απαλλϊςςει τον τελευταύο από οποιαδόποτε υποχρϋωςη που 
προκύπτει από τη ύμβαςη.  
O Ανϊδοχοσ οφεύλει να τηρεύ λεπτομερϋσ ημερολόγιο εργαςύασ και καιρικών 
ςυνθηκών με υπόδειξη τησ Επύβλεψησ, που θα υπογρϊφεται καθημερινϊ από 
αυτόν και εκπρόςωπο τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ, ςύμφωνα και με τισ 
διατϊξεισ του ϊρθρου 146 του Ν. 4412/2016. 
Αν ο Ανϊδοχοσ εκτελεύ τισ εργαςύεσ με αργό ρυθμό που δεν ανταποκρύνεται ςτην 
πρόοδο και τισ προθεςμύεσ που προβλϋπονται από το πρόγραμμα, με ςυνϋπεια 
τη μϋρα λόξησ κϊθε περιόδου να μην ϋχει ςυμπληρώςει την ποςότητα τησ 
εργαςύασ που προβλεπόταν να εκτελεςθεύ μϋςα ς' αυτό την περύοδο, υπόκειται 
ςε ποινικό ρότρα που καθορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 
Οι ποινικϋσ αυτϋσ ρότρεσ επιβϊλλονται με απόφαςη τησ προώςταμϋνησ αρχόσ και 
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παρακρατούνται από τον αμϋςωσ επόμενο λογαριαςμό του ϋργου. Με ύδια 
απόφαςη ανακαλούνται οι ποινικϋσ ρότρεσ για ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ 
προθεςμύεσ αν το ϋργο περατωθεύ μϋςα ςτη ςυνολικό προθεςμύα όπωσ τυχόν 
αυτό ϋχει τροποποιηθεύ. 
Όςον αφορϊ τισ ποινικϋσ ρότρεσ που επιβϊλλονται ςτον Ανϊδοχο για υπϋρβαςη 
τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ περϊτωςησ του ϋργου ιςχύουν οι διατϊξεισ του 
ϊρθρου 148 του Ν. 4412/2016. 
 
 
 Ωρθρο 7 
Κανονιςμόσ τιμών μονϊδασ νϋων εργαςιών - Εφαρμοςτϋεσ αναλύςεισ 
τιμών 
 
την περύπτωςη που απαιτηθεύ η ςύνταξη νϋων τιμών μονϊδασ θα γύνει 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 156 του Ν. 4412/2016. 
Για τον καθοριςμό τιμών μονϊδασ νϋων εργαςιών ιςχύουν οι διατϊξεισ τησ υπ’ 
αριθμ. Δ11γ/0/9/7/7-2-13 απόφαςησ ςχετικϊ με την «Αναπροςαρμογό και 
ςυμπλόρωςη Ενιαύων Σιμολογύων Έργων Οδοποιύασ, Τδραυλικών, Λιμενικών, 
Οικοδομικών, Πραςύνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργαςιών» (ΥΕΚ 
Β΄363/2013), όπωσ αυτό διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ11γ/0/3/20/20-3-
2013 (ΥΕΚ 639Β΄/20-3-2013) απόφαςη του Αναπληρωτό Τπουργού 
ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΕ.ΔΙ. 

 
 
 Ωρθρο 8 
 Επύβλεψη του ϋργου 
 
Ο Ανϊδοχοσ υπόκειται ςτον ϋλεγχο τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ που 
εκπροςωπεύται από τον Επιβλϋποντα μηχανικό. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να 
επιτρϋπει ςτον Επιβλϋποντα μηχανικό και ςε όλουσ τουσ εντεταλμϋνουσ για την 
επύβλεψη του ϋργου υπϊλληλουσ του Εργοδότη να επιςκϋπτονται τα εργοτϊξια, 
λατομεύα, αποθόκεσ κλπ. 
Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να ςυμμορφώνεται προσ τισ ϋγγραφεσ εντολϋσ 
τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ που δύνονται μϋςα ςτα ςυμβατικϊ πλαύςια για την 
κανονικό και ϋντεχνη εκτϋλεςη των ϋργων. 
Σο ότι η Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα ϋχει την ευθύνη επύβλεψησ του ϋργου δεν 
απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο από οποιαδόποτε ευθύνη που τυχόν θα προκύψει από 
τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ, ό τουσ ιςχύοντεσ Νόμουσ. 
 
 
 Ωρθρο 9ο 
 Σεχνικό διεύθυνςη του ϋργου - Προςωπικό του Αναδόχου 
 
Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να παρακολουθεύ τισ εργαςύεσ αυτοπροςώπωσ ό με τον 
πληρεξούςιο που ϋχει ορύςει, ευριςκόμενοσ καθημερινϊ επύ τόπου του ϋργου. Οι 
επιςτϊτεσ και εργοδηγού του Αναδόχου πρϋπει να εύναι ικανού να τον βοηθούν 
και εν ανϊγκη να τον αντικαθιςτούν ςτην εκτϋλεςη των ϋργων, τισ επιμετρόςεισ 
κλπ. Οι εργατοτεχνύτεσ πρϋπει να ϋχουν την απαιτούμενη εμπειρύα ςτα ϋργα, 
ςτην καταςκευό των οπούων ςυμμετϋχουν. 
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Η Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα ϋχει δικαύωμα να διατϊξει την αντικατϊςταςη ό ϊμεςη 
αποπομπό των απειθών, ανύκανων ό μη τύμιων υπαλλόλων, εργοδηγών, 
τεχνιτών ό οποιουδόποτε ϊλλου από το προςωπικό του Αναδόχου. Για τισ από 
δόλο ό αμϋλεια πρϊξεισ τουσ κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου, την πλόρη ευθύνη 
φϋρει ο Ανϊδοχοσ. 
 
 
 Ωρθρο 10 
 Ποιότητα υλικών - Θϋςεισ λόψεωσ υλικών 
 
Ο εργολϊβοσ οφεύλει να προμηθεύςει με δικό του ευθύνη και δαπϊνη όλα τα 
υλικϊ που θα απαιτηθούν για την ολοκλόρωςη του ϋργου. Σα υλικϊ πρϋπει να 
εύναι αρύςτησ ποιότητασ και να εκπληρώνουν του όρουσ των αντύςτοιχων 
Σεχνικών Προδιαγραφών, όπωσ ορύζονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη.  
Οι θϋςεισ λόψησ των διαφόρων υλικών όπωσ ϊμμου, αμμοχϊλικου κλπ. Θα 
προταθούν ϋγγραφα από τον Ανϊδοχο και θα εγκριθούν από τη Διευθύνουςα 
Τπηρεςύα η οπούα μπορεύ να απαγορεύςει τη χρόςη ακατϊλληλων ό 
απρόςφορων για το ϋργο υλικών. Αλλαγό των θϋςεων που προώποτύθενται ωσ 
αφετηρύεσ για την κοςτολόγηςη ςτο Σιμολόγιο και την Ανϊλυςη Σιμών, δεν 
δημιουργεύ δικαύωμα ςτον Ανϊδοχο για αλλαγό των τιμών του Σιμολογύου. 
 
 
 Ωρθρο 11 
 Κατϊληψη χώρων – Εργοτϊξια 
Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη μετϊ την εγκατϊςταςό του επύ τόπου του 
ϋργου να προβεύ ςτην αναζότηςη και τυχόν διευθϋτηςη των κατϊλληλων χώρων 
ςτην ϊμεςη περιοχό του ϋργου για την εγκατϊςταςη των εργοταξύων και 
λοιπών καταυλιςμών και να ειδοποιόςει ςχετικϊ την Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα. 
Επύςησ ϋχει την υποχρϋωςη να εκτελϋςει με δικϋσ του δαπϊνεσ όλα τα ϋργα που 
θα απαιτηθούν τόςο για τη διαμόρφωςη του χώρου του εργοταξύου και των 
καταυλιςμών όςο και τισ τυχόν προςπελϊςεισ προσ αυτούσ, μόλισ ο εργοδότησ 
τουσ θϋςει ςτη διϊθεςό του. 
Μετϊ το τϋλοσ των εργαςιών τησ εργολαβύασ αυτόσ, ο Ανϊδοχοσ ϋχει την 
υποχρϋωςη για την ϊμεςη και με δικό του δαπϊνη αποξόλωςη και απομϊκρυνςη 
των παραπϊνω βοηθητικών καταςκευών του  εργοταξύου και των καταυλιςμών. 
Ο Ανϊδοχοσ θα παραδώςει τον παραπϊνω χώρο καθαρό και ελεύθερο ςτον 
Εργοδότη, εκτόσ από τυχόν τμόματα ιδιοκτηςύασ του.  
Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να μεριμνόςει για τη φύλαξη κϊθε υλικού, 
μηχανόματοσ εργαλεύου κλπ. που ανόκει ς' αυτόν ό ςε τρύτουσ και βρύςκεται ςτο 
χώρο του εργοταξύου και να λαμβϊνει όλα τα ενδεικνυόμενα μϋτρα αςφϊλειασ, 
καθώσ και να προςλαμβϊνει το κατϊλληλο για το ςκοπό αυτό προςωπικό.  
ε περύπτωςη απώλειασ, φθορϊσ, βλϊβησ, καταςτροφόσ υλικού ό μηχανόματοσ 
κλπ. που ανόκει ς' αυτόν εύτε ςε τρύτουσ, ο  Ανϊδοχοσ εύναι απόλυτα υπεύθυνοσ 
για κϊθε αποζημύωςη ό αντικατϊςταςό του, χωρύσ να δικαιούται να προβϊλει 
οποιαδόποτε δικαιολογύα για οποιαδόποτε ζημιϊ από τισ παραπϊνω αιτύεσ, ούτε 
αξύωςη για αποζημύωςό του. 
Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται αποζημύωςησ ό παρϊταςησ τησ προθεςμύασ 
περϊτωςησ του ϋργου, λόγω ανεπϊρκειασ των χώρων του εργοταξύου, γιατύ με 
την υποβολό τησ προςφορϊσ του, ϋχει αποδεχθεύ ότι ϋλαβε πλόρη γνώςη των 
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τοπικών ςυνθηκών. Αν οι τοπικϋσ ό τοπογραφικϋσ ςυνθόκεσ δεν επιτρϋπουν την 
απόθεςη υλικών, εφοδύων ό μηχανημϊτων ςε κατϊλληλουσ, κοντϊ ςτο ςημεύο 
που εκτελούνται οι εργαςύεσ, χώρουσ, ο Ανϊδοχοσ θα φροντύζει για την 
αναζότηςη και εν ανϊγκη διαμόρφωςη παρακεύμενων χώρων, χωρύσ για τον 
λόγο αυτό να γεννϊται το δικαύωμα αποζημύωςησ για πρόςθετεσ 
ςυμπληρωματικϋσ εργαςύεσ, φορτοεκφορτώςεισ και μεταφορϋσ υλικών και 
εφοδύων, δεδομϋνου ότι οι δαπϊνεσ αυτϋσ θεωρεύται ότι ϋχουν ςυμπεριληφθεύ 
ςτισ τιμϋσ προςφορϊσ του. 
 
 
 Ωρθρο 12 
 Τλικϊ, μηχανόματα και εργαλεύα 
 
Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να προμηθεύςει με δικό του δαπϊνη όλα τα υλικϊ και όλα τα 
εργαλεύα και μηχανόματα που εύναι αναγκαύα για την καταςκευό και διϊςτρωςη 
των ςκυροδεμϊτων, τη μεταφορϊ του κϊθε εύδουσ υλικού από τα λατομεύα και 
τισ λοιπϋσ πηγϋσ και γενικϊ για την εκτϋλεςη όλων των ϋργων που αποτελούν 
αντικεύμενο τησ παρούςασ εργολαβύασ. Οφεύλει επύςησ ο Ανϊδοχοσ να  
επιςκευϊζει, να ςυντηρεύ και να αςφαλύζει με δικϋσ του δαπϊνεσ τα μηχανόματα 
και εργαλεύα για κϊθε κύνδυνο. 
 
 
 Ωρθρο 13 
Σρόποσ εκτϋλεςησ των ϋργων 
 
Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να εκτελϋςει τα διϊφορα ϋργα ςύμφωνα με τα γενικϊ και 
λεπτομερειακϊ ςχϋδια τησ οριςτικόσ μελϋτησ και με τα ςυμπληρωματικϊ ςχϋδια 
που εύναι πιθανό να του δοθούν από τον Εργοδότη κατϊ τη διϊρκεια τησ 
Εργολαβύασ. Ο Ανϊδοχοσ μπορεύ να υποδεύξει παραλλαγϋσ ωσ προσ την εκτϋλεςη 
επύ μϋρουσ τμημϊτων του ϋργου, υποβϊλλοντασ προσ ϋγκριςη τα ςχετικϊ ςχϋδια 
ςτον Εργοδότη. 
Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από την ευθύνη για τισ ζημιϋσ που θα προκύψουν 
από τυχόν ςφϊλματα των ςχεδύων που του ϋχουν δοθεύ, ό ϋχουν εγκριθεύ από 
τον Εργοδότη, εϊν πριν από την ϋναρξη των αντιςτούχων ϋργων δεν απευθύνει 
ϋγγραφα προσ τον Εργοδότη, ςχετικϋσ παρατηρόςεισ για τα ςφϊλματα των 
ςχεδύων αυτών.  
Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να ϋχει υπόψη του ότι για τυχόν τροποποιόςεισ τησ 
οριςτικόσ μελϋτησ, που θα γύνουν τελικϊ δεκτϋσ από τον Εργοδότη, δεν 
δικαιούται αμοιβόσ, ϋςτω και αν από τισ τροποποιόςεισ αυτϋσ προκύπτει 
οικονομικό όφελοσ για τον Εργοδότη. 
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αποδϋχεται όλουσ τουσ ελϋγχουσ που απορρϋουν 
από την χρηματοδότηςη του ϋργου. 
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Ωρθρο 14 
Προδιαγραφϋσ και Κανονιςμού 
Για την εκτϋλεςη του παρόντοσ ϋργου ιςχύουν: 

 Η υπ’αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαςη του Αναπληρωτό 
Τπουργού ΑΝ.ΤΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ΥΕΚ 2221 Β), «Έγκριςη τετρακοςύων ςαρϊντα 
(440) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ) με υποχρεωτικό 
εφαρμογό ςε όλα τα Δημόςια Έργα 

 Η Εγκ.26/2012 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) τησ ΓΓΔΕ του ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ. 
 Η υπ’αρ. ΔΚΠ/οικ/1211/01-08-2016 (ΥΕΚ 2524 Β /16-8-2016) 

Απόφαςη Τπουργού Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναςτολό τησ 
υποχρεωτικόσ εφαρμογόσ πενόντα εννϋα (59) Ελληνικών Σεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΛΟΣ-ΕΣΕΠ)» 

 Η ΕΓΚΤΚΛΙΟ 17 - Αριθμ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 
(ΑΔΑ:5ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) Απόφαςη Τπουργού Τποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Αναςτολό τησ υποχρεωτικόσ εφαρμογόσ πενόντα εννϋα (59) 
Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΣ-ΕΣΕΠ)» με την οπούα 
προτεύνονται 59 Προςωρινϋσ Εθνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ ((ΠΕΣΕΠ) 
ςε αντικατϊςταςη των 59 που αναςτϊλθηκαν 

υμπληρωματικϊ των παραπϊνω ϋχουν εφαρμογό τα «Ευρωπαώκϊ 
Πρότυπα» (ΕΣ) που ϋχουν εγκριθεύ από την Ευρωπαώκό Επιτροπό Συποπούηςησ 
(CEN) ό από την Ευρωπαώκό Επιτροπό Ηλεκτρονικόσ Συποπούηςησ (CENELEC) 
ωσ «Ευρωπαώκϊ Πρότυπα CEN» ό ωσ «Κεύμενα εναρμόνιςησ (HD)» ςύμφωνα με 
τουσ κοινούσ κανόνεσ των οργανιςμών αυτών. 
Επιπλϋον κατϊ ςειρϊν ιςχύοσ θα εφαρμόζονται: 
α. Οι κοινϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ ότοι εκεύνεσ που ϋχουν εκπονηθεύ με 

διαδικαςύα αναγνωριςμϋνη από τα κρϊτη-μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ με 
ςκοπό την εξαςφϊλιςη τησ ενιαύασ εφαρμογόσ ςε όλα τα κρϊτη-μϋλη και 
ϋχουν δημοςιευθεύ ςτην Επύςημη Εφημερύδα των Ευρωπαώκών Κοινοτότων. 

β. Οι «Ευρωπαώκϋσ Σεχνικϋσ Εγκρύςεισ» (ΕΣΕ) που εύναι οι ευνοώκϋσ τεχνικϋσ 
εκτιμόςεισ τησ καταλληλότητασ ενόσ προώόντοσ για χρόςη, με γνώμονα την 
ικανοπούηςη των βαςικών απαιτόςεων για τισ καταςκευϋσ με βϊςη τα εγγενό 
χαρακτηριςτικϊ του προώόντοσ και τουσ τιθϋμενουσ όρουσ εφαρμογόσ και 
χρόςη του. Σϋτοιεσ (ΕΣΕ) χορηγούνται από τον οργανιςμό που εύναι 
αναγνωριςμϋνοσ για τον ςκοπό αυτό από το εκϊςτοτε κρϊτοσ-μϋλοσ. 

γ. Οι Πρότυπεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΠΣΠ) του Ελληνικού Τπουργεύου 
Περιβϊλλοντοσ Φωροταξύασ και Δημοςύων Έργων (Τ.ΠΕ.ΦΩ.ΔΕ) ό του 
προγενϋςτερου Τπουργεύου Δημοςύων Έργων (Τ.Δ.Ε) που αναφϋρονται ςε 
εργαςύεσ οι οπούεσ θεματικϊ δεν περιλαμβϊνονται ςτισ εγκεκριμϋνεσ ΕΣΕΠ 
υπό την προώπόθεςη ότι δεν ϋρχονται ςε αντύθεςη με την Κοινοτικό 
Νομοθεςύα. 

δ. υμπληρωματικϊ προσ τα παραπϊνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφϋσ 
ΕΛΟΣ (Ελληνικού Οργανιςμού Συποπούηςησ) και ςε ςυμπλόρωςη αυτών οι 
Προδιαγραφϋσ ISO (International Standards Organization) και ςε 
ςυμπλόρωςη αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

ε. Έλεγχοσ τεχνικών προδιαγραφών ςτουσ πλαςτικούσ ςωλόνεσ και ςτα 
εξαρτόματα αυτών για μεταφορϊ πόςιμου νερού, αποχετευτικών λυμϊτων 
και ενδοδαπϋδια θϋρμανςη όπωσ δημοςιεύτηκε ςτο Υ.Ε.Κ. 3346Β/14-12-
2012 ύςτερα από την απόφαςη του υφυπουργού ανϊπτυξησ, 
ανταγωνιςτικότητασ, υποδομών, μεταφορών και δικτύων.  
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Ωρθρο 15 
Φρόνοσ εγγύηςησ και ςυντόρηςησ των ϋργων 
 
Ο χρόνοσ εγγύηςησ, δηλαδό ο χρόνοσ κατϊ τον οπούο, μετϊ τη βεβαιωμϋνη 
περϊτωςη του ϋργου, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να διατηρεύ τα ϋργα ςε καλό 
κατϊςταςη, ςυντηρώντασ τα και επανορθώνοντασ με δαπϊνη του βλϊβεσ ό 
φθορϋσ από ςυνηθιςμϋνη χρόςη, καθορύζεται ςε (15) δϋκα πϋντε μόνεσ υπό τισ 
προώποθϋςεισ του ϊρθρου 171 Ν. 4412/2016. 

 
 

Ωρθρο 16 
Ευθύνη για ζημιϋσ και ατυχόματα ςτο ϋργο 
 
Οποιαδόποτε ζημιϊ ςτο ϋργο, εύτε ςτα μηχανόματα εύτε ςτισ εγκαταςτϊςεισ, που 
προϋρχεται από οποιαδόποτε αιτύα ό δολιοφθορϊ κατϊ τη διϊρκεια τησ 
εργολαβύασ, πλην ανώτερησ βύασ, βαρύνει τον Ανϊδοχο ο οπούοσ εύναι 
υποχρεωμϋνοσ να την αποκαταςτόςει με δικό του οικονομικό επιβϊρυνςη.  
Οποιαςδόποτε φύςεωσ ατυχόματα ςτο προςωπικό του ό ςε τρύτουσ καθώσ και 
ζημιϋσ ςε περιουςύεσ τρύτων που αποδεδειγμϋνα οφεύλονται ςε αμϋλεια ό και 
υπαιτιότητα του προςωπικού του, βαρύνουν αποκλειςτικϊ και μόνο τον 
Ανϊδοχο.  
Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να λϊβει κατϊ την εκτϋλεςη των ϋργων όλα τα απαιτούμενα 
μϋτρα αςφαλεύασ, που επιβϊλλονται από τα Π.Δ. 447/75 (ΥΕΚ 142Α/17-7-75), 
Π.Δ. 778/80 (ΥΕΚ 193Α/30-8-80) και Π.Δ. 1073/81 (ΥΕΚ 260 Α/16-9-81). 
Επύςησ υποχρεούται να εφαρμόςει τα τυχόν προτεινόμενα από την 
Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα των ϋργων πρόςθετα μϋτρα αςφαλεύασ. 
 
 
Ωρθρο 17 
Ποςοςτό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφϋλουσ – Επιβαρύνςεισ 
 
Σο ποςοςτό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφϋλουσ καθορύζεται ςε 
δεκαοκτώ ςτα εκατό ( 18 %), για την εργολαβύα αυτό, ςύμφωνα με το Ν. 
4412/2016 (ϊρθρο 53, παρ. 7θ). Αντύςτοιχα οι πληρωμϋσ του Αναδόχου 
υπόκεινται ςε όλεσ τισ προβλεπόμενεσ για τα ϋργα που χρηματοδοτούνται από 
την παραπϊνω πηγό κρατόςεισ, όπωσ ιςχύουν κατϊ την ημερομηνύα υπογραφόσ 
τησ ύμβαςησ και ςτην καταβολό του φόρου ειςοδόματοσ, φόρου 
προςτιθϋμενησ αξύασ κλπ. ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ.  
Σο ποςοςτό γενικών εξόδων και οφϋλουσ του Αναδόχου 18 % δεν 
περιλαμβϊνεται ςτισ τιμϋσ μονϊδασ του τιμολογύου, αλλϊ υπολογύζεται ςτο 
ϊθροιςμα των τιμών προςφορϊσ και μπαύνει ςαν ιδιαύτερο κονδύλιο ςτον 
προώπολογιςμό προςφορϊσ και ςτουσ λογαριαςμούσ πληρωμόσ του Αναδόχου. 
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην καταβολό προσ το εργατοτεχνικό προςωπικό 
των καθοριζόμενων (με τισ εκϊςτοτε εκδιδόμενεσ αποφϊςεισ) από το Τπουργεύο 
Εργαςύασ δώρων λόγω εορτών Πϊςχα και Φριςτουγϋννων καθώσ και 
αποζημιώςεων ημερών υποχρεωτικόσ αργύασ, ςτη χορόγηςη ϊδειασ με αποδοχϋσ 
και αποζημιώςεων, λόγω απόλυςησ, καθώσ και ςτην καταβολό των νόμιμων 
ειςφορών του υπϋρ των αςφαλιςτικών και επικουρικών Οργανιςμών ό 
Σαμεύων, όπωσ το ΙΚΑ κλπ.  
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Η καταβολό των προβλεπόμενων κρατόςεων θα αποδεικνύεται με την 
προςκόμιςη των πρωτοτύπων των αποδεύξεων πριν από την πληρωμό των 
λογαριαςμών, όπωσ ο Νόμοσ ορύζει.  

 
 

Ωρθρο 18 
Αναθεώρηςη τιμών μονϊδασ 
 

Για την αναθεώρηςη τιμών μονϊδασ ιςχύουν όςα καθορύζονται ςτο ϊρθρο 
153 του Ν. 4412/2016. 

 
 

Ωρθρο 19 
Πρόγραμμα Ποιότητασ Ϊργου (ϊρθρο 158 του Ν. 4412/2016) 
 
Ο ανϊδοχοσ ΔΕΝ ΤΠΟΦΡΕΟΤΣΑΙ, ΛΟΓΨ ΤΧΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
(προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ μικρότεροσ 1.500.000,00 ευρώ χωρύσ ΥΠΑ), για 
την ανϊπτυξη, τεκμηρύωςη και εφαρμογό ςτο ϋργο Προγρϊμματοσ Ποιότητασ 
ϋργου (ΠΠΕ), όπωσ αυτό ΠΠΕ ςυντϊςςεται και υποβϊλλεται ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο Ωρθρο 158 του Ν.4412/16. 

Σο Πρόγραμμα Ποιότητασ Έργου εκπονεύται (εφόςον απαιτεύται) πριν την 
ϋναρξη του ϋργου από τον Ανϊδοχο όπωσ προβλϋπεται από τισ Τπουργικϋσ 
αποφϊςεισ ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ.502/2000 (ΥΕΚ 1265 Β/18-10-2000) και  ΔΙΠΑΔ 
ΟΙΚ.611/24-7-01  (ΥΕΚ 1013 Β/2-8-2001). Η εκπόνηςη του Π.Π.Ε. (εφόςον 
απαιτεύται) θα γύνει ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Πρότυπο ISO 10005: 
1995 ό ςε κϊποιο ϊλλο από τα διεθνώσ αποδεκτϊ Πρότυπα Ποιότητασ. 
  Σο Π.Π.Ε. εύναι ϋγγραφο ςτο οπούο διατυπώνονται οι ειδικϋσ πρακτικϋσ και τα 
μϋςα για την ποιότητα καθώσ και η αλληλουχύα των δραςτηριοτότων που ϋχουν 
ςχϋςη με ϋνα ςυγκεκριμϋνο προώόν, ϋργο ό ςύμβαςη. 
  Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει (εφόςον εύναι υποχρεωμϋνοσ) να υποβϊλλει το Π.Π.Ε. ςε 
προθεςμύα δύο (2) μηνών από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ του ϋργου. Η 
Διευθύνουςα Τπηρεςύα εντόσ δϋκα (10) ημερών θα πρϋπει να επιςτρϋψει ϋνα 
εγκεκριμϋνο αντύτυπο ςτον ανϊδοχο με τισ τυχόν παρατηρόςεισ τησ. 
 
 
Ωρθρο 20  
Απαλλοτριώςεισ  
 
Αν κατϊ τη διϊρκεια εκτελϋςεωσ του ϋργου προκύψουν οποιεςδόποτε 
δυςχϋρειεσ λόγω απαιτούμενων απαλλοτριώςεων, τότε ο ανϊδοχοσ ειδοποιεύ 
την Τπηρεςύα ϋγκαιρα, για την λόψη των απαραύτητων μϋτρων και οδηγιών. 
Συχόν καθυςτερόςεισ, που θα προκύψουν από την ανωτϋρω αιτύα, λαμβϊνονται 
υπόψη μόνο αν πραγματικϊ επϋδραςαν ςτην πρόοδο καταςκευόσ του ϋργου. Ο 
πιο πϊνω λόγοσ ςε καμύα περύπτωςη δεν δύνει δικαύωμα ςτον Ανϊδοχο για 
απαύτηςη αποζημύωςησ λόγω ςταλύασ, καθυςτερόςεων κ.λ.π. 
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Ωρθρο 21 
Ανακαταςκευό οδοςτρωμϊτων 
 
Μόλισ εγκριθεύ το οριςτικό πρόγραμμα εκτελϋςεωσ των ϋργων και πριν 
αρχύςουν οι εκςκαφϋσ ςε αςφαλτοςτρωμϋνεσ οδούσ, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να 
ζητόςει ϊδεια τομόσ των οδοςτρωμϊτων από το Δόμο (αν πρόκειται για 
δημοτικό οδό) ό από το Δημόςιο. Επύςησ αναλαμβϊνει και την ευθύνη τησ 
επαναφορϊσ των μόνιμων οδοςτρωμϊτων όπωσ ορύζεται ςτη ςχετικό ϊδεια και 
τα ςυμβατικϊ τεύχη. ε όλεσ τισ περιπτώςεισ εγκαταςτϊςεωσ αγωγού μϋςα ςτη 
ζώνη καταςτρώματοσ οδού, πρϋπει να δύνεται μεγϊλη προςοχό ςτην καλό 
ςυμπύκνωςη των επιχωμϊτων, ώςτε να αποφευχθεύ οποιαδόποτε μελλοντικό 
καθύζηςη των οδών. Ο Ανϊδοχοσ ϋχει όλη την ευθύνη για την αποκατϊςταςη με 
δαπϊνεσ του, τησ κϊθε εμφανιζόμενησ ανωμαλύα ςτισ τομϋσ αυτϋσ μϋχρι την 
οριςτικό παραλαβό του ϋργου. Σο μϋγιςτο μόκοσ εκςκαφόσ τϊφρου, που δεν 
ϋχει επιχωθεύ, δεν θα πρϋπει να υπερβαύνει τα 150 μϋτρα. χετικϊ με τισ 
προθεςμύεσ για την αποκατϊςταςη των τομών και την καταςκευό των 
αςφαλτικών οδοςτρωμϊτων θα ιςχύουν τα οριζόμενα ςτισ οικύεσ ϊδειεσ 
εκςκαφόσ ςε ςυνδυαςμό με τη ςυνολικό προθεςμύα και τισ τμηματικϋσ 
προθεςμύεσ του ϋργου. 
 
 
Ωρθρο 22 
Εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ  
 
Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να πϊρει, χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη, τα κατϊλληλα μϋτρα 
κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών τησ εργολαβύασ του, ώςτε να μην 
παρεμποδύζεται η κυκλοφορύα γενικϊ οχημϊτων και πεζών (από τη διακύνηςη 
των μηχανικών μϋςων, την εκτϋλεςη των ϋργων, την απόθεςη υλικών, τη 
δημιουργύα βοηθητικών εγκαταςτϊςεων και καταςκευών κ.λ.π.), όπωσ π.χ. 
καταςκευό μικρού μόκουσ οδών παρϊκαμψησ ό προςπελϊςεων πεζών προσ 
οικοδομϋσ ό αγρούσ. 
Επύςησ πρϋπει να ϋχει υπόψη του ότι δεν μπορεύ να κυκλοφορεύ όχημα βϊρουσ 
μεγαλύτερου από εκεύνο για το οπούο ϋχει υπολογιςθεύ η αντοχό του 
οδοςτρώματοσ, ώςτε να αποφευχθεύ η καταςτροφό του. Για το λόγο αυτό 
πρϋπει προηγουμϋνωσ, ςε ςυνεννόηςη με τισ αρμόδιεσ αρχϋσ, να εξακριβώνει την 
αντοχό του οδοςτρώματοσ και των καταςτρωμϊτων των γεφυρών και ϊλλων 
τεχνικών ϋργων τησ οδού. ε περύπτωςη που εύναι αδύνατη η διϋλευςη βαρειών 
οχημϊτων ό μηχανημϊτων, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ, πϊντα μετϊ από 
ςυνεννόηςη με τισ αρμόδιεσ αρχϋσ, να κϊνει τισ αναγκαύεσ ενιςχύςεισ, 
αντιςτηρύξεισ κ.λ.π. ό να βρει οποιοδόποτε ϊλλο τρόπο διαβϊςεωσ. 
Οπωςδόποτε εύναι υποχρεωμϋνοσ να ςυντηρεύ τουσ δρόμουσ που χρηςιμοποιεύ , 
ςε όλη τη διϊρκεια τησ πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ οποιαδόποτε 
αποζημύωςη εκ μϋρουσ του Δημοςύου.   
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Ωρθρο 23 
Σόρηςη Κανόνων Αςφαλεύασ και Τγεύασ ςτο ϋργο 
 
Ο ανϊδοχοσ του ϋργου ϋχει την υποχρϋωςη και την αποκλειςτικό ευθύνη να 
τηρεύ τουσ θεςπιςθϋντεσ Κανόνεσ Αςφαλεύασ και Τγεύασ ςτα Έργα και να 
λαμβϊνει όλα τα απαραύτητα μϋτρα τόςο για την προςταςύα και την πρόληψη 
ατυχημϊτων του εργατοώπαλληλικού προςωπικού, που  απαςχολεύται ςτην 
καταςκευό του ϋργου, όςο και την προςταςύα τησ υγεύασ αυτού και την παροχό 
των πρώτων βοηθειών ςε περύπτωςη ατυχόματοσ. 
 
Σα ανωτϋρω μϋτρα θα λαμβϊνονται με βϊςη και τισ ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ 
αςφϊλειασ και υγεύασ , που καθορύζονται από: 
1. Σο Π.Δ. 305/1996 «Ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ αςφϊλειασ και υγεύασ, που 
πρϋπει να εφαρμόζονται τα προςωρινϊ ό κινητϊ εργοτϊξια  ςε  ςυμμόρφωςη 
προσ την οδηγύα 92/57/ΕΟΚ», 
2. Σο Π.Δ. 17/96 «Μϋτρα για την βελτύωςη τησ αςφϊλειασ και τησ υγεύασ των 
εργαζομϋνων και την εργαςύα ςε ςυμμόρφωςη με τισ οδηγύεσ 89/391/ΕΟΚ», 
3. Σην εγκύκλιο του Τπουργεύου Εργαςύασ αριθ. 130329/3-7-1995 
«Αντιμετώπιςη τησ θερμικόσ καταπόνηςησ των εργαζομϋνων κατϊ το θϋροσ», 4. 
Σο Π.Δ. 396/1994 «Ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ αςφϊλειασ και υγεύασ για την 
χρόςη από τουσ εργαζομϋνουσ εξοπλιςμών ατομικόσ προςταςύασ κατϊ την 
εργαςύα ςε ςυμμόρφωςη προσ την οδηγύα του υμβουλύου 89/656 /ΕΟΚ», 
5. Σο Π.Δ. 395/1994 «Ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ αςφϊλειασ και υγεύασ για την 
χρηςιμοπούηςη εξοπλιςμού εργαςύασ από τουσ εργαζομϋνουσ κατϊ την εργαςύα 
τουσ ςε  ςυμμόρφωςη προσ την οδηγύα του υμβουλύου 89/655/ΕΟΚ», 
6. Σο Π.Δ. 85/1991 «Προςταςύα των εργαζομϋνων από τουσ κινδύνουσ που 
διατρϋχουν λόγω τησ ϋκθεςησ τουσ ςτο θόρυβο κατϊ την εργαςύα ςε 
ςυμμόρφωςη προσ την οδηγύα 86/188/ΕΟΚ», 
7. Σο Π.Δ. 70α/1998 «Προςταςύα των εργαζομϋνων που εκτύθενται ςε αμύαντο 
κατϊ την εργαςύα», 
8. Σο Π.Δ. 1073/1981 «Περύ μϋτρων αςφαλεύασ κατϊ την εκτϋλεςιν εργαςιών εύσ 
εργοτϊξια οικοδομών και πϊςησ φύςεωσ ϋργων αρμοδιότητοσ Πολιτικού 
Μηχανικού», 
9. Σο Π.Δ. 778/1980 «Περύ μϋτρων αςφαλεύασ κατϊ την εκτϋλεςιν οικοδομικών 
εργαςιών» και 
10. Σο Π.Δ. 95/1978 «Περύ μϋτρων υγιεινόσ και αςφϊλειασ των 
απαςχολουμϋνων εύσ εργαςύασ ςυγκολλόςεων». 
 
Επύςησ, ο ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να ςυντϊξει και υποβϊλει  ςτην 
Διευθύνουςα το ϋργο Τπηρεςύα για ϋγκριςη, μαζύ με το χρονοδιϊγραμμα 
καταςκευόσ του ϋργου, το χϋδιο Αςφϊλειασ και Τγεύασ (.Α.Τ.) και τον Υϊκελο 
Αςφϊλειασ (Υ.Α.Τ.), που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ του Π.Δ. 305/96 ϊρθρο 
3 παρ. 5,6 και 7. 
Σο .Α.Τ. και ο Υ.Α.Τ., θα ςυνταχθούν με βϊςη τα υποδεύγματα,  που εκπόνηςε το 
Σεχνικό Επιμελητόριο Ελλϊδοσ, ςύμφωνα με τισ προμνηςθεύςεσ διατϊξεισ. 
Η δαπϊνη ςύνταξησ αυτών περιλαμβϊνεται ανοιγμϋνωσ ςτην τιμϋσ μονϊδοσ τησ 
προςφορϊσ του. 
Επιςημαύνεται ότι ο ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη : 
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- Να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο το .Α.Τ. και τον Υ.Α.Τ. μϋχρι την αποπερϊτωςη του 
ϋργου, μετϊ την οπούα θα παραδοθούν για φύλαξη ςτον κύριο αυτού, ςύμφωνα 
με τα οριζόμενα ςτην παρ. 10 του ϊρθρου 3 του Π.Δ. 305/1996. 
- Να ορύςει ςτο ϋργο, με δαπϊνεσ του, υντονιςτό για θϋματα Αςφαλεύασ και 
Τγεύασ, ςύμφωνα με την παρ.1 του ϊρθρου 3 του Π.Δ. 305/96.  
- Να ορύςει το ϋργο, με δαπϊνεσ του, τεχνικό αςφαλεύασ και γιατρό εργαςύασ, 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Π.Δ. 17/1996, που προαναφϋρθηκε και ςε 
ςυνδυαςμό με τα οριζόμενα ςτο Π.Δ.  294/88 «Ελϊχιςτοσ χρόνοσ απαςχόληςησ 
Σεχνικού Αςφαλεύασ και Γιατρού Εργαςύασ, επύπεδο γνώςεων κλπ». 
 
 
Ωρθρο 24 
Μελϋτη των ςυνθηκών καταςκευόσ του ϋργου 
 
Η ςυμμετοχό ςτη δημοπραςύα, με την υποβολό τησ προςφορϊσ, αποτελεύ 
αμϊχητο τεκμόριο ότι οι διαγωνιζόμενοι ϋχουν επιςκεφθεύ και ϋχουν ελϋγξει 
πλόρωσ τη φύςη και την τοποθεςύα του ϋργου και ϋχουν πλόρη γνώςη των 
γενικών και τοπικών ςυνθηκών τησ καταςκευόσ του, κυρύωσ ςε ότι αφορϊ τισ 
κϊθε εύδουσ πηγϋσ λόψησ υλικών, τισ θϋςεισ τησ προςωρινόσ και οριςτικόσ 
απόθεςησ των προώόντων εκςκαφόσ, τισ μεταφορϋσ, τη διϊθεςη, διαχεύριςη και 
αποθόκευςη υλικών, τη δυνατότητα εξαςφϊλιςησ εργατοτεχνικού προςωπικού 
γενικϊ, νερού, ηλεκτρικού ρεύματοσ και οδών προςπϋλαςησ, τισ ςυνόθωσ 
επικρατούςεσ μετεωρολογικϋσ ςυνθόκεσ, τισ διϊφορεσ διακυμϊνςεισ τησ 
ςτϊθμησ των υδϊτων των ποταμών, των χειμϊρρων, τησ παλύρροιασ και ϊλλεσ 
παρόμοιεσ φυςικϋσ ςυνθόκεσ ςτην περιοχό των ϋργων. Επύςησ εξυπακούεται, ότι 
ϋχουν πλόρη γνώςη τησ διαμόρφωςησ και τησ κατϊςταςησ του εδϊφουσ, του 
εύδουσ και τησ ποιότητασ των κατϊλληλων και εκμεταλλεύςιμων υλικών που 
βρύςκονται ςτην περιοχό, των μϋςων (Μηχανημϊτων, υλικών και υπηρεςιών), 
που θα απαιτηθούν πριν από την ϋναρξη και κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών 
και όλων των ϊλλων παραγόντων που εύναι δυνατό να επηρεϊςουν καθ' 
οιονδόποτε τρόπο τισ εργαςύεσ, την πρόοδο, ό το κόςτοσ τουσ. Επύςησ ο 
Ανϊδοχοσ αποδϋχεται ότι ϋχει μελετόςει τα εγκεκριμϋνα διαγρϊμματα και 
ςχϋδια τησ μελϋτησ, προκειμϋνου να ςυμμορφωθεύ μ' αυτϊ, όπωσ επύςησ και τα 
λοιπϊ ςυμβατικϊ ςτοιχεύα τησ εργολαβύασ που περιλαμβϊνονται ςτο φϊκελο τησ 
δημοπραςύασ και αποτελούν μαζύ με τη Διακόρυξη, τη βϊςη τησ προςφορϊσ του, 
καθώσ και ότι αναλαμβϊνει ανεπιφύλακτα να εκτελϋςει όλεσ τισ υποχρεώςεισ 
του που απορρϋουν από τισ παραπϊνω ςυνθόκεσ και όρουσ. 
 Η παρϊληψη του Αναδόχου να ενημερωθεύ με κϊθε δυνατό πληροφορύα που 
αφορϊ τουσ όρουσ τησ ύμβαςησ, δεν τον απαλλϊςςει από τισ ευθύνεσ του για 
πλόρη ςυμμόρφωςη προσ τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ. 
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Ωρθρο 25 
Προςταςύα βλϊςτηςησ – Περιβϊλλοντοσ 
 
Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προφυλϊςςει και προςτατεύει την 
υπϊρχουςα βλϊςτηςη, όπωσ δϋνδρα, θϊμνουσ και καλλιεργημϋνεσ εκτϊςεισ 
γύρω από το χώρο που του διατύθεται από την Τπηρεςύα για την εκτϋλεςη των 
ϋργων, θα εύναι δε υπεύθυνοσ για κϊθε ζημιϊ που θα προκαλϋςει ςε τρύτουσ 
λόγω αυθαύρετησ κοπόσ ό βλϊβησ δϋνδρων ό θϊμνων ,απόθεςησ υλικών ,κακού 
χειριςμού των μηχανημϊτων ό καταπϊτηςησ φυτεμϋνων περιοχών από τα 
μηχανικϊ μϋςα ό προςωρινϊ ϋργα εκτροπόσ κ.λ.π. Επύςησ πρϋπει να διευκολύνει 
τουσ κατούκουσ τησ περιοχόσ για την μετϊβαςη τουσ ςτουσ αργούσ, παύρνοντασ 
τα κατϊλληλα μϋτρα (καταςκευό διαβϊςεων, διευκόλυνςη αποχϋτευςησ αγρών 
κ.λ.π.) και για την αποφυγό ϊμεςων ό ϋμμεςων ζημιών ό πρόςκληςησ 
πλημμυρών. Η υπηρεςύα δεν αναλαμβϊνει ευθύνη ό υποχρϋωςη για καταβολό 
δαπανών ό αποζημιώςεων για τισ παραπϊνω αιτύεσ. 
Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ, κατϊ την εκτϋλεςη των ϋργων, να 
ςυμμορφώνεται με τουσ εγκεκριμϋνουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ καθώσ και την 
ιςχύουςα Περιβαλλοντικό νομοθεςύα. 
Πριν την ϋναρξη τησ καταςκευόσ να ειδοποιηθούν εγγρϊφωσ οι 
Αρχαιολογικϋσ Τπηρεςύεσ(Εφορεύα Αρχαιοτότων Ϊβρου). 
ε περύπτωςη ζημιϊσ ό καταςτροφόσ ςε ςτοιχεύα του φυςικού περιβϊλλοντοσ, 
που δεν προβλϋπονται από την εγκεκριμϋνη μελϋτη του ϋργου (ό από τυχόν 
εγκεκριμϋνεσ από την Τπηρεςύα τροποποιόςεισ τησ) , ο ανϊδοχοσ, ανεξϊρτητα 
από τισ οποιεςδόποτε ευθύνεσ που θα μπορούν να προκύψουν γι’ αυτόν, εύναι 
υποχρεωμϋνοσ να αποκαταςτόςει τα υπϊρχοντα ϋργα ό το φυςικό περιβϊλλον 
ςτην κατϊςταςη που βριςκόταν πριν από την εγκατϊςταςη του, με δαπϊνεσ 
του, χωρύσ να δικαιούται οποιαςδόποτε χρηματικόσ αποζημύωςησ ό παρϊταςησ 
προθεςμύασ. 
Γύνεται ειδικό επιςόμανςη ότι ανϊδοχοσ θα πρϋπει, κατϊ την εκτϋλεςη των 
χωματουργικών εργαςιών, να αποφεύγει να τραυματύζει τον περιβϊλλοντα 
χώρο με πρόςθετεσ εκςκαφϋσ (πϋρα από αυτϋσ που προβλϋπονται ςτην μελϋτη) 
ό με την απόρριψη διαφόρων προώόντων ορυγμϊτων. 
Οποιεςδόποτε αποθϋςεισ προώόντων εκςκαφών θα πρϋπει να γύνονται ςε θϋςεισ 
που να μην δημιουργούνται οποιοδόποτε πρόβλημα ςτο περιβϊλλον και να 
ϋχουν την ϋγκριςη των αρμόδιων Αρχών και τησ Τπηρεςύασ. 
Ανϊλογη φροντύδα θα πρϋπει να δοθεύ από τον ανϊδοχο και ςτισ τυχόν 
εγκαταςτϊςεισ παραγωγόσ ό λόψησ αδρανών υλικών ςχετικϊ με τισ 
περιβαλλοντικϋσ τουσ επιπτώςεισ. 
 
Ωρθρο 26 
Προςαρμογό - υμπλόρωςη μελϋτησ 
 
Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προβεύ χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη και με 
βϊςη τη μελϋτη και τισ ϋγγραφεσ οδηγύεσ τισ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ, ςτην 
εφαρμογό τησ μελϋτησ επύ του εδϊφουσ, ςτισ αναπαςςαλώςεισ και 
χωροςταθμόςεισ των αξόνων του ϋργου, ςτον ϋλεγχο και λόψη των 
απαιτούμενων ςυμπληρωματικών ςτοιχεύων τησ οριςτικόσ μελϋτησ και επύςησ 
ςτη ςόμανςη τησ ζώνησ κατϊληψησ των ϋργων. 
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Ο Ανϊδοχοσ εύναι επύςησ υποχρεωμϋνοσ, με ϋγγραφη εντολό τησ Επιβλϋπουςασ 
Τπηρεςύασ, να εκπονόςει τισ μελϋτεσ που θα απαιτηθεύ να γύνουν, λόγω 
ςυμπληρώςεων και προςαρμογών των ςτοιχεύων τησ οριςτικόσ μελϋτησ. 
 
Ωρθρο 27 
Μελϋτη ςόμανςησ και αςφϊλιςησ εκτελούμενων ϋργων  
Άρθρο 9, Οδηγύεσ μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) Σεύχοσ 7 όμανςη 
Εκτελούμενων Ϊργων ςε Οδούσ (ΟΜΟΕ-ΕΕΟ), Γενικό Γραμματεύα 
ΔημοςύωνΈργων , Τπουργεύο Τποδομών , Μεταφορών και Δικτύων, 2010 
Οι απαιτούμενεσ εργαςύεσ ςόμανςησ και εξοπλιςμού εκτροπών ό παρακϊμψεων 
τησ κυκλοφορύασ για την καταςκευό του ϋργου εϊν απαιτηθεύ θα εκτελούνται 
βϊςει μελϋτησ ςυνταςςόμενησ από τον ανϊδοχο (χωρύσ ιδιαύτερη αμοιβό) και 
εγκρινόμενησ από την υπηρεςύα. 
Για τισ προτεινόμενεσ κυκλοφοριακϋσ ρυθμύςεισ κατϊ τη διϊρκεια των ϋργων, 
εύναι ςκόπιμο να ζητεύται και η γνώμη τησ αρμόδιασ Δ/νςησ Σροχαύασ για τα 
κυκλοφοριακϊ προβλόματα ςτην περιοχό του εργοταξύου, πριν από την 
ολοκλόρωςη τησ ςχετικόσ μελϋτησ. Η ςυνεργαςύα με την Σροχαύα θα γύνεται πριν 
από την υποβολό, για την αςτυνομικό αδειοδότηςη, τησ εγκεκριμϋνησ από την 
Τπηρεςύα μελϋτησ, με ςκοπό να δοθεύ η ευκαιρύα ςτην αρμόδια Σροχαύα να 
προςφϋρει τυχόν χρόςιμεσ παρατηρόςεισ για τισ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ τησ 
περιοχόσ. 
 Ο ςχεδιαςμόσ που προκύπτει από τη μελϋτη πρϋπει να ςυμμορφώνεται με:  
α. τισ διατϊξεισ του Κώδικα Οδικόσ Κυκλοφορύασ και τησ νομοθεςύασ περύ 
εκτϋλεςησ ϋργων  
β. τισ απαιτόςεισ του παρόντοσ τεύχουσ (Σεύχοσ 7, ΟΜΟΕ-ΕΕΟ). 
γ. την υποχρϋωςη, ανϊλογα με τισ τοπικϋσ ςυνθόκεσ, να προβλϋπεται ταχεύα και 
αςφαλόσ διϋλευςη οχημϊτων ϋκτακτησ ανϊγκησ (αςθενοφόρα, πυροςβεςτικϊ, 
περιπολικϊ αςτυνομύασ κλπ.).  
 
Ωρθρο 28 
Μητρώο ϋργου 
Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτην παρ.2 του ϊρθρου 170 του Ν.4412/2016 
 
    Ορεςτιάδα, ΑΠΡΙΛΙΟ 2017 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
                                            Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Σ.Τ. ΔΕΤΑΟ 
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