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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Ά 1: ί  ύ ...  

 
 ύ ό  ή ή ώ (..) ά  ύ  ύ 
ό   έ έ έ  ά  ί  ί  ό 
 ά  έ,  έ  ί  ά  ή 
ή  ό   ό ά ύ,  έ έ  
ύ,  ά, έ, έ έ    ύ ό  ί 
ώ    έ ί .  
 
  ά  έ,  έ  ύ   ή , ό  
 ά  ά ά:  
 Ο Ν.4412/2016 
 Τις σε εκτέλεση του ανωτέρου Νόμου εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 
 

Ά 2: ί  ή ύ.  
 
 ό ί  ό ί ί ό  ά  ύ  ή ή 

 ύ έ.  

 
Ά 3: ύ ή έ  έ.  

 
3.1  ά έ  έ  ά έ  ό  ό  έ  

 ύ   ά  ύ   έ  έ έ.  

ά ί  ή ύ   ή έ  έ.  

 
3.2 ύ   ά ύ   ύ ά,   ή   

έ έ ώ    ό  ή  έ, ό  

 
ύ ί  ά  ή έ ί ό  ί  

 ά ό  ά ό  ύ .  
 

 
3.3.  ά ί  ή  ό ύ   ή   

ί  ί ώ  ά   έ  ώ  

ύ   ό  ύ ή,  έ έ   ά 

έ ά ύ  έ.  

 ά ύ  ύ  ή  ά ό  ά, ά  

 ή  ί ί   ή  έ, ώ     

ά  ό  έ ή .  ά ί ί  ά,  

ί  ί  έ  ά  ή  ί έ 

ό ύ.  



 
3.4  ά έ  έ  ά έ ύ   ά   

ά έ  έ έ ώ   ό ά ά  

ά  ή   ύ ό  ό.  

 ό  ί   ύ ύ  έ  έ  

 ύ  ώ ώ ό  ί ά,  

ό, ώ, ώ  ύ  ό  έ, ό 

έ ά  ό  ί.  

 
3.5 ά ί ό  έ  ί ά ύ  ή  

ί  ό   ή  έ  ί ό  

ί  ύ  ά ό  ί   ί ά  

ά  ή.  

 
3.6 ή ά  έ ί  ή, ί  ά (ά,  

ί ...),  έ ό ή ί ή ά ά   

ά  ί,  ώ ί, ύ  ά,  ί ί 

έ    ή.  

 
3.7 ή ύ ή ή έ  ό  ό ή   

ί ή   ί ί  ί  έ ή ό  

ύ  ό, ύ ά  ό  ά.  

 
3.8  ά ί  ά ά  έ  έ ό  ύ έ  

ί  ά ό  ύ ά  ή ί,  

ώ  ά ά έ  έ  ί ύ ό 

ά   ί   ύ  ϊή Έ.  

 
3.9  ί ί ά,   έ ή ύ  

ώ,  ά έ ό  ά ύ   ό  

ί, έ    ά ί έ ύ  ί  ί  

 
3.10 Οι λοιπές γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου, που δεν περιγράφονται στην παρούσα, ρυθμίζονται 

στο άρθρο 138 του ν. 4412/2016 

 

Ά 4: έ έ  ύ.  

  έ ό ύ  έ έ έ  ί ά, 

ό, ώ, ώ  ύ.  

  ύ  ώ ώ ά ό, ά, ί  ά ό  

ά έ  ί ή  ί   ό  ύ ... ή   ό  

ί  έ   ό έ, ύ έ ά ά  ό  ά  ί   

ύ ...  

 ά ί έ   ή  ή ή  ά   

ί  έ έ, ό  έ ά  

ί ά  ί.  

ί ό ό  έ  έ  ύ ύ ό  

 ά  ώ  ύ,   έ  ύ ί  ά.  
 

 
Ά 5: ύ   ή έ.  
 ύ  ύ ή έ, ί  ό 5% ί  ί  ύ ί 



, ύ   ά 72  .4412/2016.  
 

 
Ά 6: ύ ή  έ.  
 ύ   ή  έ  ί ύ  ό ί  ά 135  

.4412/2016.  
 

 
Ά 7: ί.  
1.   ά  ό έ, ί ή ί 20 έ ό  ή  

ύ.  

 
2.  ί έ ί.  
 
3. έ έ ί  ύ  ύ ό   

έ ά ή , ύ   ά  ά 4  ά 147 

 .4412/2016. Τυχόν παρατάσεις στις προθεσμίες του έργου ρυθμίζονται από το άρθρο 147 του ν. 

4412/2016 
 

Ά 8: ό (ά) ή  έ.  
 
8.1  ά ύ  ά  ά  ί ό   

 ά ό ό  ό έ  έ ώ  

ά  ί  ή ώ, ώ ... ό ί ή ί 

 ύ   ά ύ  ά, ά έ ό ώ  

 ί έ ό ή 'ό ό  ύ ό  

ά ή έ,   ό ή  έ.  

 
8.1.1 ά  ά  ά  ί ό, ό   έ ά   

ή,  ί έ ί  ή, ώ   

ί  ά ά, έ  ώ  έ ί  

ή,  ί  ή  έ.  

ί ά  ά  ά  έ  ί ά   

ό,  ό έ έ ί ό ύ ά ή  ά 

ώ.  

 
8.2  ό (ά)  ύ ά ό  ά 145   

.4412/2016,  ά:  

 
8.2.1 ή ά   ύ  ή έ  έ   

άή   ό  ύ  ό   ό  ύ 

 ί ί.  

 ά ά  ί ή   ύ  ό ί ή  

ό  ά  ί ί   έ  ά 

ό.  

 
8.2.2 ύαι  ή ό,  ά έ  ή ό ά  

ί ό ό  ά,  έ  ί έ   έ ώ  

(ό ί - ά) ό  ί ώ  ύ  

ύ ύ.  

 
8.2.3 ή ό  ώ ώ  έ  ά  



ό  ά , ά ά ό, ή  

ή  ό   ί  ί, ή   

ί (  έ  ό).  

 
8.2.4 ί  ό   ύ  ί ..  

* ό έ έ  

* ή ό ................... 3  

* ή ά ................... έ έ  

* ό ή ό ................... 3 ά ά έ  

* ό ό ά ό έ 3/4 ..  7  

ί ά έ  έ ά έ  ά.  

 
 ό  ί έ  ύ  έ ύ ώ   

ά ή ά  ό ή .  

 
8.2.5 ά   έ   ά  ά (ό ί)  έ   

έ ά ί  30 έ,  ά ά έ ό   

ί (   ϋό ό  ί ί ό  ό έ).  

 
8.3  ά  ά ί  ύ  ύ ό ά  

 
ό   ύ ό  ά  ά:  

 
8.3.1 ά ή ά (PERT - CPM), ( ί).  

8.3.2 ό ά (GANTT)  ύ ό  ύ,  ά  

 ύ ά ό  ί ί έ  ί  

ό  ά ά ή  ά ό, ώ   ύ  ό 

ώ  ί ά ή.  
Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 145 για έργα πάνω από 1 εκ. € απαιτείται το διάγραμμα με τη μέθοδο 

δικτυωτής ανάλυσης 

 

8.3.3 ό  ή ή ά ( ί).  

8.3.4 ί ' ί ί ά (.. έ, ώ ... ά   

 ύ  ί  έ)   έ ά ή ή  

ώ  ί ό ό ώ   ύ  έ 

( ά ί .. - .., έ, ό ώ,  

έ, έ, ... ...   έ  ί  ί   

ό έ  ή).  

 ό ί  ύ   ί ή   ή  

ή ώ  ώ   ύ ά ή    

ώ ά  έ  ώ  έ ό.  

 
8.3.5 ί ύ ύ ύ  ά όή  

  έ.  

 
8.3.6 ί έ ύ ύ   ό  ά ή.  

 
8.3.7 ή έ   ώ  ά.  
 
8.4 ί ό  ό έ  έ ί έ  έ,  



 ύ  ί ί ί ό  ί  ά  

ά ή ά  ά . 2  3.  

 
8.5  ά ά  ή  ύ  έ  ά έ (15)  

ώ ώ  ά   ά  έ  

"ά ή  Έ".  

 
8.5.1  ά ό   ί  ό ό έ  

 έ έ ί   ί  ί  ί.  

ί  έ  ά ύ   ί ό ό ί 

 ά  .2  3.  

 
8.5.2  ί ή  ί ί  ά    

ί,  ά  ά .5  ί   έ 

 ά  ή έ.  

 
8.5.3 ά ή έ    ά, ή  ή ά ά   

ά, ά  ί  έ  έ ό  ά 

191  .4412/2016.  

 
8.5.4 ά  ή  ά  ί ί ό ό ή,  

ή ό   ή, έ  έ (15) έ ό  ή .  
Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου.  

 

8.6.1 ά  ά ή ό, ύ   ύ, ί  

 ά,  ό  ί  ί   ί  

έ  ώ,  ά ί  ά  ί ί έ 

ό  ί  ί  ό  ώ   ί ή ό   

έ ά ή  Έ. ί  έ  ό  

ό ή.  

 
8.6.2 ί έ  ά ί ί   ά ί έ ό   

ά  ί   έ (5) ί:  
 

 
 
 

8.6.2.1 ί  ά (GANTT), ό ό ή  

ύ   ή ά  έ  έ  ί  

ώ  έ   έ έ (έ ό).  

 
8.6.2.2 ί  ύ ί ή  ή  ή ή  

ή,  ώ  έ ί  έ έ, ή  

ά  έ  έ, ό  ί,  ό 

ή  ύ ...  

 ά ί (ά ί ή) ί ά   έ  

 ί  ώ  ό,    ύ   ί  

ά   ά  έ ά  έ. ό ή  

 ί  ύ  ά  ό  ί,  ί  ή 

ή, ή  ά.  

 



8.7  ά, ύ έ  έ ή ό  ή  ύ   

ά   ά ό  ί,  ί  ά  

ώ  ή ί ώ, ύ  ά,    

ά  ή ά   έ  έ (ά 145 . 4  . 

4412/2016).  

 
8.8  ά ί έ  ά  ή ά ή  έ έ  

ί  ά  ή ή ά  έ   

.8.3.3.  ί  ί  ί ύ   ά:  

1.  ό  ό ώ, ί  ί έ   ύ  

ό  

2.  ό  ή ά, ί  ί   έ   

έ ή.  

3.  ό  ή ά, ί  ί  έ  

 ί ή.  

4.  ό  ύ ώ, ί  ί  έ έ  

(  ί ή).  

ί  έ ά ή  ά  έ έ ί  ί   

έ  .7.3.4 έ   ί  ώ 

ώ  ώ  έ ί έ  έ ή.  
 

 

8.9  ί ά   ό   ί  ή   ή  

ί   ύ  ά ί (ό .. ά ή  

ώ  ώ ί έ έ  έ ί  έ  έ 

...)  ί ά   ί ή ό   

ή  ά ή ί, ό  έ,  ύ ά   

έ έ  ά.  

 
8.10  ί ά ί  ύ έ  

ά   ώ  έ ό  ί  

ά (ά, ύ  έ)  ά έ έ  

ά   ί  ύ ό  έ  ά 

ά.  
Οι απαιτούμενες αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος πραγματοποιούνται σύμφωνα την παρ. 2 του 

αρ. 145 του ν. 4412/2016 

Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος με την υποβολή του χρονοδιαγράμματος 
κατασκευής του έργου, να υποβάλλει το “Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας” (ΣΑΥ) και τον 
Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) για έγκριση, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην 
αριθμό ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002, Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού 
κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων, απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο. Το ΣΑΥ 
αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ εμπεριέχονται οι 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και 
παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον κύριο του έργου, ενημερωμένος ώστε να 
περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου όπως αυτό κατασκευάστηκε. 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 κυρίου του έργου.  

 
Ά 9: έ ή.  
 ί  ί έ  ή ή ί ί  έ ά 



 ά έ ή  έ ώ ύ   ά 148  .4412/2016.  

 
Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται σύμφωνα με το αρ. 147 Ν.4412/2016 
 

Ά 10: έ ή - ώ.  
 ά  ά έ  έ ύ ή έ ό  

ύ ώ, ό  ά ί  ί έ,   ή  

ί έ  ώ.  

ό ή,   ύ '  έ ί, ά ό ό  

ά έ  ό  ή  έ.  
 

 
Ά 11: ό ύ - ή  έ.  
11.1. ό ή  
 ό ή ή  έ ύ   ά 171   

.4412/2016 ί  έ (15) ή ί ί ά   ά.  

ά  έ  ώ  ά  ί ή ί ί ί  

έ.  

 ά ί έ  ί ά  έ ά  ό ή  

  ί  ά ά   ώ  έ  ά ά ά  έ 

ό  ί ή ά ί, ό ό  ί ώ ό ώ ί   ί 

έ  ό ά 157  .4412/2016.  
Λοιπές λεπτομέρειες για τις υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής 
συντήρησης ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 171 του ν.4412/2016  

 
 

 

11.2. ή  έ  

Για τη Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύει το άρθρο 168 του ν. 4412/2016.  

 

  ή ή  έ, ύ  ά 169  .4412/2016 ώ   

 ή  ή ή, ύ  ό  ά 170  172 ί  

.4412/2016.  
Σε ότι αφορά στην απόσβεση των δικαιωμάτων του αναδόχου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 173 του 
ν. 4412/2016. 

 
 

Ά 12: έ  ώ  έ - Ώ ί.  
 
.   ή  ά   ά ί ό έ ό ί ό 

ή  ύ  ί  έ,  ώ  ώ ώ έή 

, ί ό ά  ά ί έ ή ώ, έ ή ή ή 

ό ϊό ή,  έ, ά, ί  ή ώ, 

ύ ύ ά ύ, ύ, ύ ύ, ώ,  ό 

ά ύ ύ  έ  ή,  ό  ά 

ί,  ά  ώ ώ,  ό  ά  

ά,  ί, ό  ό  ώ  ύ  ύ ά  

ά ό  έ ...  

. ώ ό  ύ  ί  ή  έ  

ύ   ά ύ ή Ωί, ή ό  ά. 

Ό έ  έ  ί  ώ  ί. Έ,  ί  

 έ  ύ  έ ί ή  ί  ά  

ί,   ί έ ...  ώ  έ 



έ   ά έ  3 ά έ   ά ά 

 ί ώ  ά  έ  ά 8.  

 
. ί   ή  ά ,  ά ί ό έ ό ί 

ό ή   ί   έ ί  ί  ύ  ό  

έ  ά  ό έ  ώ  ή ά ή,  ί 

ά ή ό, ύ  ά  ί,  ό ή  ό ώ,  

ό   ό  ύ.  

 
. ό   ή  ά   ά ί ό έ ό έ 

ή,  ό  ί,  έ ά  έ ώ   

ά ί  έ,  ί ά  ά  έ  έ  ό 

ά ύ  ά  ύή .  

 
. ά  ό  έή   ά ή ί  ά 

 ό  ύ,  ά ό ό  ύ   ή 

όή    ύ.  

 
. ί ό, έ  ί  ί   ύ ί 

ί,  ά ί ό  ί  ή ί έ   

ό 24 ( ά),  έ ώ  ώ.    

ό ή ή ί,  ά  ύ ί ί, έ   

ί ό  ί  ή ά  ή  ά  

ή ό  έ  ή  ί έ ή έ ί.  
 

 
 

Ά 13: ά έ Κί.  

 
13.1  ύ ί ή  ύ ώ ή ά   

ί   ή  έ ά ί  ύ ά  

έ ό ό  ά (ί ί ή)  

ό ό  ί.  

 
13.2  ά ί έ ά  ά έ  ώ   

ί  έ   ί   ή  ά  

ό  ύ ώ ά, ώ, ώ  

ί  ά .. ύ  ά 9  10       

ή έ έ ό ή ό έ ώ,   

ί ί   ά 5/30428/1980  5/30058/1983   

 ( 589 /8  121/83) ώ  ό   ό   
 

ή ί  ό,  ή  ά  ά  

 ό  ά  έ ά  ά  έ   ύ,    

ή ή  ώ   ό. ό έ  ύ  

ά  ά  ά ύ ό  έ,  έ  ώ  

ύ ά.  

 
13.3  ί   ά έ ώ  ή ό   

έ ή ή 30€  ά ώ έ ή, ή   

έ  έ  ά.  



 ί   ά  ί  έ έ  ά  

 έ έ,  ί ά ό  ή   

ώ  ό ό  ί ά "ί ί έ"  

ί ά   ί ώ  ά ύ, ί  

 έ  ή  ά   ό  ό,  ί   

ύ   ί ή  έ έ  ύποινική και αστική 

   ά ύ   ί ό  έά  ή.  ά   

έ   ά  ό ί ί ό  ό .  
 

 
 

Ά 14: ά  ί.  
 
 ά ί  ά, ί ί ί,  ά έ ά  έ  

ώ  ί , ώ   ί  ί ά ά  ώ (ό  

ί  ώ έ,  έ  έ,  ό ώ,  ί ώ 

ά  ώ ...), ό .. ή ύ ή ώ ά ή 

ά ώ  έ ή ύ.  
 

 
 

ί έ  έ ό  ό  ί  ί ό ά ύ ό  

ί   ί έ ί  ή  ώ, ώ  ί  ή  .  

  ό ό έ έ,  ό   ό έ,  ώ  ή 

 ώ   ά  ώ  ά ώ έ  ύ.  

 ί  ί ύ  έ ώ ά ή ά,  ά ί 

έ, ά ά ό ό   ό έ,  ά  ί ύ, 

ί ... ή   ή ά ό ά.  

ή ί έ  ί  ό  ί,  ό  ά  

ή έ  ύ, ί ή ί  έ  ί.  

 
Ά 15: έ ί  ώ  ί ή ύ  

..Ω. ...  

 
. ά ί ί ό ώ, ή ώ έ, ί  

...  έ  ύ  ί ή  έ ό ά 

ά ά ύ  έ. έ ά ί έ,  

ώ, ά, ά έ, ί ώ ώ ή ώ  

ή ώ ύ ό ά έ, ί ύ, ί 

ά ή ή ύ, ύ, ό ...  
 

 
 ύ ί ή ί   ύ έ, ή,  

ά, ί ...   ί  ά ί ά ύ. Ό   

ί ί ό ί ή  ώ  ή   

ά  ώ (.. ό ί ά ή ή ά  ό),  ά 

ύ  ό  ά ύ ήή  ί ί ί.  

 
. ή ί,  ί ί  έ  ό ή  ό    

ί ί ό  έ ή  έ  ύ ύ  έ, ύ  

ά  ά,  ί ί έ   ή  ά .  

 



. ί ί  ό ό  ά ί ί  ί ή.  

 έ  ί ί ί  ά, ά ό  ί ί ή ά 

ί,  έ  ώ   ό ή  έ ή ώ έ (ώ, 

ί, ώ) ή έ   έ.  

 
.  ά έ  έ ό  ό  ά ή  ύ ά  

 έ  ά ' ά, ό  ί ύ    , ή ύ ... Έ, 

 ί ά, ά   ί ή  έ   ύ ό ό, 

 ύ ό  ό ί ή ύ, ί ή   ί  ί   

ό ύ ή  ά ώ ...  

 
.  ά ί έ  ί   ί  ά ί,  

ύ ή Ωί ..   ί  ά    

ά ί,  ύ ά  έ  ώ ώ ί  

ύ  ά ή ί ίή   ή ή  

έ  ά  ί έ  ό  έ   

ή ώ ά ύ, ό ώ ... ί, ό 

ί ά  έ  έ  ά ό  έ   ύ ά  

ά   ά ώ.  

 ί  ό ύ έ ά,  ύ ή  ά.  
 

 
Ά 16: ί  ύ ό  ί ή ά ό.  
 ά ώ   ί  έ ώ ό  ί  

ή ό ά ή  ύ ό  ύ  έ  ί   

ά  ύή .  

ί, ώ   ύ   έ  ό ί (ώ-  

 ...), ί έ  ά έή  ώ, ώ   ά έ ό  

ί  ύ ό  ί ή ά ό.  

ά  ί ό  έ  έ    ί ή  ά  

 ώ  ώ ή Ωί   ά  ή ή  έ  ή 

 έ.  
 

 
 
Ά 17: ί ά - ά.  
 
.  ά ί έ  ά  ύ  ά  

ά, ό έ, ά  έ ά ύ ό  ώ   

ί ό  ί   έ  έ,  ί  ύ  ά ά 

  έ  ί ό ί ή ή ά έ ή  

ά, ό ώ, ύ ύ  ά ή ά 

έ ώ ό ά έ ή ά έ ή ...  ί 

 ά ύ ή έ  ή ώ ή ώ   

ά ί.  

 
.  ά ί έ, ά  έ  έ,  ώ  

ή   ύ . .. 2-2/0/3/192/.213/5-12-75   ύ 

ή ί.  

  έ  ή  ύ ά  έ  

ί (ί ή ί)  



 
.  ί ά ή ή  ί  ύ ά,    

έ ό  έ έ  έ (ή ό ό έ ό  

 ί ή ),  ά, ά ό  ή  

ύ   ύ  ύ ' ό, ί έ   

 
ή  ά έ ή  ό ά  ά   

ό  ό  ά ,  ά , ί  ύ 

ή ή ί ή ά ί.  

 
. ί ή ή ό  ά  έ, ά  έ   

ώ ώ,  ύ  ί  ά ώ   

ό έ (έ ό έ  έ  έ) ή  ό ό 

ϊό ά.  

ή έ ϊό ώ  έ  ί  έ    

ύ ή ό  ά   έ  έ  ό 

ώ   ί.  

 
. ά ί  έ  ί ό  ά   ό ά  

ή ή ή ώ ώ ά   έ  

ώ.  
 

 
 

Ά 18: έ ώ  ό.  

 
18.1  ώ  ό   ά ί ή  

ά:  

 
. Ό  ά  ύ  ύ Ό  ί.  

.  έ ί   ή  ί  έ ...   

ό   ά 1  ύ (ύ ά  ί  / ί).  
 

 
.  ή  ή  ά ί ώ ώ   ύ  

  έ  ώ  έ  ύ ύ. ί  ό 

ά ί ώ, ή ά  ί ώ ί   ή  

ώ ώ ώ.  

 
ί ώ ό  ί  ά ί έ  ί  

 ά ί ό ή ά ά ό  ό έ, ά 

ό  ί  ί  ύ ό  έή ,   ά,  ί έή 

, ί έ  ό  ί,  έ,  ό ...  έ 

έ ή έ  ί  ί, ά ό  ό έ ά   

ί  ί    ί ί ί.  

ί  ά ί έ  ά ,  ί  ί  

ώ ώ ά. ί ό  ί   ί ί 

έ ή ί  ά ή ή ώ  ί  έ 

ή, ώ ά   έ ί ό ό  ί  έ  ά 

ό    ύ ή  ά   έ  έ  ί 

ώ   ί.  



 
.  ά ί έ  ώ ά  άή   ί  

ά  ί  έ,  έ ί  ί   ά  

ά  ί (...).  

 
.  ά ό ά ό Έ, ύ    

ό  ό ISO 10005: 1995   ά ά ό  ώ  

ά ό,  ί έ  ά ό ύ ώ ό  έ  έ, 

  έ ί  ώ ύ ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

158 του ν. 4412/2016. 

 
18.2 Ό  ά   ή  ά ώ  ό ή  

ά  έ ά  ά ά  ύ,  ί   

 ώ Ό ά, ά ό  ά  ύ ό 

έ ί ό  έ ά   έ  έ.  ό  

  ή  ώ ώ, ό   ύ    

ή ή ί  ί, ά  ά  ά 7 

ί έ  έ.  

 
18.3  ά έ  ί   ή  ά ό  ά  

 ύ ό  ό   ή  έ έ  

ί  ό  ά έ  έ, ύ   ά 138  

.4412/2016.  

 
18.4  ά έ  ώ  ί  ά  ά  ί  

ώ  ί ί,   ά ό  ά έ, ώ   
 

ί  ί ά,  ή ά ή έ ώ ή  

ά.  ί  ά ί ύ ή έ  ή 

ί   έ ί.  

 
18.5  ά ύ  έ, ί ί ί, ό ί  

ί  έ ί  ό ί ή ό ό ί  

 ά   ώ  ά ί ό ά, ύ,  

έ ...  ή  ί έ ί  ά ί ή '  ό 

...  

ί ό  ά  ί  ό  έ ί    

έ ά  ί, ί ί ό ί ό ώ 

ώ ώ ώ ...  

ί  ώ ά ό  ό έ ' ό ά, 

έ ...  

 

18.6  

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου 

από την υπογραφή της συμβάσεως μέχρι την οριστική παραλαβή, ασφάλεια αστικής ευθύνης 

έναντι τρίτων και φθοράς περιουσίας, η οποία θα καλύπτει πιθανές ή ενδεχόμενες οφειλές, για 

προστασία του έναντι όλων των διεκδικήσεων που ενδέχεται να προκύψουν συνεπεία των 

εργασιών του ή των εργασιών των υπεργολάβων του. Τα όρια ευθύνης και κάλυψης είναι τα 

ακόλουθα:  

 



α) Σωματική βλάβη   - 800.000 Ευρώ κατ' άτομο  

β) Θάνατος    - 800.000 Ευρώ κατ' άτομο  

γ) Φθορά περιουσίας                     - 900.000 Ευρώ κατά ατύχημα  

δ) Ομαδικό Ατύχημα                - 1.500.000 Ευρώ κατά ατύχημα  

ε) Ανώτατο όριο ευθύνης 

ασφαλιστικής εταιρείας       - 4.000.000 Ευρώ  

 

2. Θα καθορίζεται δε στο ασφαλιστικό συμφωνητικό όρος απαλλαγής ευθύνης ως εξής:  

Η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώνει και θα απαλλάσσει από ευθύνες, στο μέγιστο 

επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, τον Εργοδότη, τους εκπροσώπους του, καθώς και τους 

επιβλέποντες Μηχανικούς και τους εκπροσώπους τους. Θα τους απαλλάσσει από οποιαδήποτε 

βλάβη και από οποιεσδήποτε δαπάνες ή αμοιβές που απορρέουν από την αποκατάσταση 

σωματικών βλαβών ή φθοράς περιουσίας, οχημάτων, μηχανημάτων, ειδικών εργαλείων, 

συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, της σωματικής βλάβης, της ψυχικής οδύνης και της ηθικής 

βλάβης των παθόντων και της φθοράς παρακειμένων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, που 

λαμβάνουν χώρα στο εργοτάξιο, ή που σχετίζονται με την Εργασία, στα πλαίσια των συμβατικών 

υποχρεώσεων του αναδόχου, είτε η ευθύνη αυτή είναι απόρροια της αμέλειας του αναδόχου ή 

των εκπροσώπων του ή των υπό την υπηρεσία του ή των υπαλλήλων ή υπεργολάβων του, είτε 

όχι, είτε προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου του Εργοδότη ή του αναδόχου ή των 

προστιθέντων τους.  

3. Οι ακόλουθες προβλέψεις θα συμπεριληφθούν επίσης στο ασφαλιστικό συμφωνητικό 

αστικής ευθύνης και φθοράς περιουσίας, του αναδόχου:  

α)  Το συμφωνητικό θα περιέχει τον όρο ότι δεν θα ακυρωθεί, τερματισθεί, τροποποιηθεί ή 

αλλαχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, εκτός εάν έχει αποσταλεί στον ασφαλιζόμενο, δέκα (10) 

ημέρες νωρίτερα, συστημένη έγγραφη ειδοποίηση. Αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής θα 

αποσταλεί επίσης στον Εργοδότη.  

β) Ένα αντίγραφο του ανωτέρου ασφαλιστικού πρέπει να παραδοθεί στον Εργοδότη κατά 

την υπογραφή της σύμβασης του έργου.  

Η ασφάλεια αυτή θα καλύπτει και τον ανάδοχο σαν συνασφαλιζόμενο για οποιαδήποτε ζημιά 

στο εργατικό προσωπικό ή στους επισκέπτες καθώς και για οποιαδήποτε φθορά σε ξένη 

περιουσία.  

4. Ο Εργοδότης δικαιούται να παρακρατεί από το λογαριασμό του αναδόχου κατά την 

κρίση του ανάλογα ποσά μέχρι την προσαγωγή των παραπάνω ασφαλιστηρίων συμφωνητικών 

ή και να προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση αυτή για όλη τη διάρκεια του Έργου ή μέρος αυτής και να 

χρεώσει τη δαπάνη στον ανάδοχο.  

5. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα ασφαλιστικά 

συμφωνητικά καταστεί μη ικανοποιητικό για τον Εργοδότη, είτε στον τύπο είτε στην ουσία, ή εάν 

η ασφαλιστική εταιρεία που εκδίδει το ασφαλιστικό αυτό συμφωνητικό κριθεί μη αρεστή στον 

Εργοδότη, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει έγκαιρα νέο ασφαλιστικό συμβόλαιο και να το 

υποβάλλει έγκαιρα στον Εργοδότη για έγκριση πριν από τη λήξη ή διακοπή της προηγούμενης 

ασφάλισης. 

 
Ά 19: ή ά - ά - ό ώ  

 
19.1. ί - ί.  
 
.   ή  ύ,   έ  έ, ώ ώ ί-  

 (ή ή έ) ή ί ...,  ί   

ώ  ά έ ί ή ί.  

 έ  έ  έ ί έ   ά.  ύ - 



έ έ ά  ό ώ  ί (ό 

ύ, έ  ή ύ, ά ώ ...) 

ή  ά.  

 ά έ  ί     ή  ά έ 

ώ ώ, ί  ί, ί  ά  ή έ, ή ό  

ή ό  ή ύ ή ί.  

  ί ή  ί  ά ί έ   

ώ ά ά  ή ώ  ή  ό.  

Έ  έ ά  ό   ή  έ έ  

ά ό  ύ ό ή ό ό ά   

ή ό ά ή ά ί  ώ ώ   ί ί 

ή   ί ή ά ά   ή ώ  ό   ό 

ύ   ύ ί ύ ά έ ώ 

( ό ά ύ ή ό ί   έ ύ  

ύ   ό  έ έ  έ) ύ ύ ό 

ό  ύ  ί  ά   ί  

ά.  

 
.  έ  ά  ό ά  ά ή   

ή  ώ έ   ύ  ώ  ώ   

ύ ό ή ή.  
 

 
 ά   ί ί ί  ή ά ί, ό 

ό ό ώ, ή ώ ώ ί, ά ώ 

ί ή ί, ά  ί ή ά  ό 

ύ ...  

.  ά έ έ  ύ   ά ό   ύ   

έ (ό, ή ά, ό ...)  ά ί 

ώ  ί  ί, ί ύ ό   ή  ύ, 

έ  έ   ύ  έ έ  ώ  ό ά. 

ή έ ί ό  ί ά  ά ό ή  

ύ, ά ό  έύ. ώ,  έ έ ώ ί, ή 

ύ ά ά  ή ό ώ, έ  ά 

ώ ύ ό ή  έ,  ή ά ά έ.  

 
 ά ύ ή έ  ό  ά  

ή ύ .  

 
19.2. ά ώ ά ά.  
 
.   ή  ύ   έ  έ ί ώ  -  

ά, ώ,  ί   ώ  ά έ ά ή 

ί.  

 έ  έ  έ ί έ   ά.  ύ 

έ έ ά ώ ά ή ά  ά, 

ό ώ  ύ ..., ί έ  ό.  

 ά έ  ί    ή  ά έ 

ώ ώ,  ί  ύ ό ό  έ, ί  ί, ί 

 ά  ή έ ή ό  ή   



ά ή ύ ώ ή ώ ά ή 

ί.   ί ή  ί  ά ί έ 

 ώ ά ά  ή ώ  ή  

ό. Έ,  έ ά  ό   ή  έ έ 

 ά ό  ύ ά ό ύ ή - ύ 

ά ή ί  ώ  ί ί ή   ί ή  

ά ά   ή ώ  ό   ό ύ   

ύ ί ύ ά έ ώ ( ό ά  

ύ ή ό ί   έ ύ  ύ   

ό  έ έ  έ) ύ ύ ό ό  ύ  

ί  ά   ί  ά.  

 
.  ά ώ  ί ά  ί  ί   

έ ή ί  ό  έ ί.  

έ  έ (5) έ ό  ί  ά  έ 

ί έ ό.  

 έ,  ά ό ό ό 20 έ έ ό   

ί  έ,  ά  ί:  
 

- ά ά  έ ί  ί  ά έ -  

ή   ύ.  

- έ ή  ά, ό ό ί  ά ό  

ό ώ ί  ά ό ύ ώ  ά  ί 

ά,  ί  ί  ί  ή ό   

ά  ώ ή.  

 
.  ά ό ί  ' ό  ά έ  έ,  ί,   

 
ό  ί  ύ έ, ί  ί  ά  

 ά  ή  ά έ ή ό   ί ά ό  

ά ύ ά ή ί  ί  ί ί 

ά.  

 
.  έ  ά  ό ά  ά ή   

ή  ώ έ   ύ.  ά    

ί ά ί  ή ά ί ό ώ 

ώ ί ή ά ή ί.  

 
19.3. ό - ί ώ  
 
ύ   ό    . 36259/1757/103 «έ, ό  ό   

ή ί  ή ό έ, έ  ί ()», ύ 

ό  ί ή , ώ  ά ά ά  έ ί ά  ά 

ώ ή, ό ί έ ό  ά ά  ύ  ή 

 ά  ώ ό  ί έ  ή.  

  ό ά (ό ό έ, έ  ί)  

ά ό  ή ,  ό,  ά ή  έ ά ό  ί ί, ώ 

  ά ό  ύ ό  ή ά  ί  έ 

ί  ί έ, ό  ύ ό ά έ ά,  ά 

 έ ί έ   έ  ώ  ί ύ  έ 



ό ύ ή ί .  

ά ύ   ά 7   ά  ύ :  

«) Ω   ό έ:  

.1)  ί  ί ώ ώ  έ ό ό έ:  

ί ά  ό  ό έ  ώ ό  έ, ύ   

ό  έ ά  ί ί, ί ά  

 ό  ύ ά  έ  

.2)  ί  ή ή ή ά έ ώ ώ ή  

ώ έ  έ ό ό έ:  

ί ά  ό  ό έ  ώ ό  έ, ύ   

ό  έ ά  ί ί ,ί ά  

 ό  ύ ά  έ  

.3)  ή  ή ή ή ά έ ώ ώ ή ώ 

έ ά ό  ά  ώ ί  ί  έ,  ί  

έ  έ, ί ή  ή ό έ ύ ή 

ί, ό έ  . 3, (. .3)  ό ά.  

4.   ή  ώ  έ ό  ά     . 3, ά  

 ή ώ ύ   ί ά ί ή ί.»  
 

 
Ά 20: έ  
 

.  ί ό  έ  ώ   ύ ό  ά ί  

ύ   ό ί έ 2016 (-2016)  ί  

έ  έ ή ή,   ί  ί ύ.  

 
.  ή ή  ά ή  ί ί  ή ή ώ 

ί ή 15 .  ί 28 ώ.  

 
. ό  ό  έ  ά   ί   ή  έ ή  

ί  ύ  "ό ί έ - 2016''  ί   

...../.3328/2-6-2016 ό   ( 1561/2-6-2016).  

 
. ί ό   ί  ά  ά  ό ώ 

(ώ ή ώ),   ή   ί   ά 

έ  έ, ό  ί ό ύ   ή  έ ή  ύ 

  ύ   ά  έ ύ έ.  

 ό ά   ή ά ί  ά:  

)  έ  ύ  έ ύ  έ,   ί    

ά ί ή  έ,  έ ό  έ ή έ 

( ί  ή ί : ύ ύ, ί ί, ί  

ή )  

)  έ  ύ ό ά έ, ό  ά ώ  ό 

ή, ή, ή, ύ, ύ, ή  ί  ύ ό  ά.  

) Ό   ί  ά  ά ί ά ό  

έ (ώ, ώ, ώ,  ώ ή  

ώ ) ά   ά  έ   ό έ  έ.  ό 

ά  έ  ύ  ή  έ   ά.  

 ό  ί ύ έ ή C16/20  ώ,  ά  

 έ  ά έ ύ  έ ά ί,  ά έ 

ό  έ, ά   ή  ή  έ,  ί 



ό  ί.  

)  έ ύ  έ  ί ό ά ή έ,   ί  

ή  ό.  

)  έ  ί ά  ό έ ύ έ,    

ύ  ό  ί "ή" :  

. ό C16/20  έ ό ύ ί  30 .  

.. ό C16/20  έ ό ύ ί  16 .  

... ό C 20/25  έ ό ύ ί  16 .  

)  ό  ά έ ύ έ  έ  ύ ί έ  ύ 

ά  ή ό 3 έ 28 έ  ί  ύ  ό ά (έ 3, 7  

28 ώ).  

  ί ί "έ έ" ύ  ύ  ί 

έ ύ έ  ί ή έ (  έ έ έ ί 

ό ά ί ή έ), ' ό ά ύ  ή  . 22.9  ' 

ό έ  ί ή ή ' έ  ό  ύ  έ 

(ό  έ ώ, έ ).  
 

 
 

 ά ί ό   ί έ έ ύ έ  έ  

ί έ ί ή ό  ό  έ ά  έ. (1) Έ  

ό  

 ό  έ  έ  ή έ  ί  ά ί 

ή  ά ό έ,  έ  ά ά   

ά :  

-  ό ί ή  

-  ό ό  ί ή  

-  ί   ό  ύ  

-  ό  ό ή  ί  ό ί  

-  έ   ί  έ  

-  ό  έ  ά έ  

-  ό ώ   ή έ  

-  ή ή  

-  ά  έ  ή  ί ό ό  

-  ύ   ί ή  έ  έ ί  

-  ά ό  έ  

-  έ ά ώ  

-  ή έ  

ί έ  έ ώ   ύ ά  ά  ί  

έ  ά   ή:  

- Ώ ί  ί έ  ά  

- Ώ ώ  ώ  έ  

 ό ό  έ  ό (/) ύ  έ   ί 

 ί ή  έ ό   ί C16/20  ά, ( ό ύ  

 ί  ό   ά ό  ή)   έ  ί  0,60.  

 
ό ώ  
 
 ά ί,  έ  ό ί ό  έ ό 

έ ύ.  ό ώ ά  ά,  ό  

ό,  ό ί:  



 
) ί   έ ή  ύ ά  ά  ώ,  

) ά ί   ύ ό ά ί, ώ    

ό  ί ό ί  ό,  

)  ύ ή, ώ   ή  ί ό ί  

 ό,  

) έ  ή  ώ. ά   ί   ί  ά  

ό ή  ύ, ά   ί ό,  

) ώ έ  έ ί ώ ό  έ,  

) ί  ή ύ ύ,  

) ή ώ ί. ί ά ή ή ή   

 ί   ό ό,  

)  ό ά,  ύ ί,  

)  έ έ,  
 

) ή, ί, ή, ί,  ή ή  ύ  

ή, ί ά  ό ή ή ή ά ώ  

)  έ  ή  ά ί,  

) έ ά   

) έ έ ή ί   ό ή έ έ ή ό ή, ) ά 

ά ό   έ ό ό ί.  

δδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. Λοιπές λεπτομέρειες για το 

ημερολόγιο εργασιών ορίζονται στις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 146 του ν. 4412/2016 
 

Ά 21: έ ά ό ό.  

 
Ό  έ ά ό ό  ύ  ή ί έ-  

ί ύ ώ ή ό.  

 ί ύ  

)  ά ώ  έ ά ό ό  ύ   

ί έ  ή ύ ή ύ ή έ  ό έ (ύ 

BETOFORM ή ό)   ό ύ ί ώ, ί ί  ώ ή 

ά ά ί ώ ή έ.  

)  ί  έ έ ί ί  έ  ύ ό ό  

ή  ό έ  ό  ί,  ή έ ό  ύ, 

 ί ώ ώ ώ  ή,  ί  

ώ ί  ά   ύ   ύ ή, ύ   

έ, ό  ύ ...  

)  ί ό ί ή  ά ύ  έ (  ή  

ή ώ έ ώ  έ)   ά έ ό ύ,  

ό    ή έ  ώ, ώ  ί ά ύ  ώ 

 ί ί   ό, ώ  ί  ύ ύ ί  ί 

ί ό  ώ ώ ό ό, ί ί  ί ί  

ώ.  

)   ί ί  ό  ά  ώ ώ  έ,  

ί  ά ύ έ  ύ  έ,  ό  έ 

ά   έ  ή  ύ ή ί έ  έ  ί  

ή ή ώ, ή έ  ί έ .  

)  ά ώ ώ ί ί ό  ύ ά  

ά ή ό,  έ ό  ό ί:  

() ό  ά ύ έ ό-έ  ή έ  ά.  



(.) ό ό ά ά ί ή έ  

() ό  

ύ ά  ώ (), ()  ()  ή  ό  ά  

ί ύ ί.  

)  ύ ό έ ό-έ  έ  έ ή ό  ά  

, ί έ, ή, ί, ώ  ά, έ  

ή,  ύ ά  ί  ί  ά  ώ  ύ 

ώ  έ. 'Ό  ά, ύ   ά, ύ ύ  

ύ   ή  ό, ά  ύ  ή  ί  

ύ,  ύ ά  ή ώ  ύ   ί  ό  

έ, ά ό  έ   έ  ί  έ  

ώ, ή ά,  

ή .., ί ί, ό  ά ί ό ύ   ή  

ή ώ  ά ά,   ύ  ό ή  

ό ά ώ  έ.  

) Ό έ ή ώ ή (ώ)  ά  έ,  

έ  ύ  ί έ  έ ό  έ   ύ ό 

έ ύ έ ό ά ύ   ί ά  

έ  έ ή  ύ   ί  ί, ί έ ... ό έ 

 ύ ά.    έ ή ί ί ό  ί 

ά ύ ή .  

ί έ ό,  ί ή ύ έ ό ό  ί 

έ  ί ά ί ό,  έ ό  ά  ώ ό 

ό  έ ί    ί ό  ό ώ ή ό  ή 

ή ί  ά ά ύ . ' ό  ά έ ά  ώ 

ί ή  ή ό  ό ώ, έ, ύ ώ ύ 

 ύ ύ ώ.  

ί έ ό,  ί ή ί ί  ά, έ   

ή ό  ή  ί  έ  ί έ  ά, ό ί  

ά  ά, ό έ (ί) ά ί 4,00 . ά  3 

. ά. έ έ  έ  ί   ή  ώ  ί,  ί  

έ  ύ ί ή ί  ή ώ ώ  ί ή (. 

PLI, ASTIK, PLAST I-JOINT, FLEXCELL ).  ώ ί ί  έ  έ 

ά ά ό   ώ  ώ.  

 
Ά 22: ί έ.  
 
ή ή  

 ά  έ,  ά  ί ύ   έ έ  -  

ό ώ, ύ  ί  ί ύ έ  

έ έ  έ ή ά , ό ί  έ έ, 

ώ  ύ, ύ ύ έ.  

Ό  έ ί  ί, ά  ί  έ ί  

 ό,  ή έ ή ώ  ύ έ,  έ  

 ά  ό   έ  έ ί  ό.  

 
 
ά   ά ό  έ ή έ  έ  έ έ 

ύ ί.  

. ώ  



ύ   ό  ί ά  ί  έ.  

ά  ά ύ  ά:  

1. ά ά ή ά ά ά 300 . ή ή ό -  

ύ ή  ά ά ύ ή 1  

2. ά  ώ ά ά 1.000 3 . ό ή 1  

3. ά  ά ώ έ  ά ώ ά 300 . ή  

ά ύ ή 1  

4. ά έ  έ ά 200 . ά ύ ή 1  

5. ώ ώ ά 200 . ή ά ύ ή 1  

. Έ ή ί  

 
 

ύ   ό  ί ά  ί  έ.  

ά  ά ύ  ά:  

1.  ή ώ έ (έ), ί  ώ ά 300 3  

ή 1  

2.  ή ή ή ά ώ ώ (...4500, .. ά   

έ ...) ά 200 3 ή 1  

. Έ ό  ά ά  

ύ   ό  ί ά  ί  έ.  

ά  ά ύ  ά:  

1.  ή ά ά 300 3 έ 3  

2.  ή ί  ώ ά 500 3 ή 1  

3.  ώ ά ά 1000 3 ή1  

. ί έ  

ύ   ό  ί ά  ί  έ.  

ά  ά ύ  ά:  

1.  ί έ έ 150m3 ά ό 6 ί.  

2.  ί έ ύ  150m3 ά ό 12 ί. 3.  

έ ή έ 20m3 ά ό 6 ί.  

. ί ά  

ύ   ό  ί ά  ί  έ.  

ά  ά ύ  ά:  

  ά ί ή ό  ί ή ά 10.000 3 ή ά ώ,  ό-   

ή ό  ί ά έ ό  ό ό, ή 1.  

. Έ ύ ί  

ύ   ό  ί ά  ί  έ.  

ά  ά ύ  ά:  

  ή  ά  έ  έ ά ύ ώ ί ή 1.  



  

 έ έ ύ  ί  ή ή  έ  έ  ό  

ί  ώ ώ, ό  ύ έ έ   ύ  

ή  ά ό  ά ό έ ό ώ.  

 ά ύ,  ύ   ά ,  ά   -  

ί  έ  έ ί  ό, ό ύ (2) ώ ό  έ,  

 έ,   ά  ί ά ύ  

 
 
έ  ώ ώ  ί, ή έ  έ ό 



 ή,  έ  ί έ.  

ή έ ή ί,   ά ί  ά ί  ί,    

έ  ά  ί  ά ί ή ί, ώ ά ί  

ό ά ά  ό   ί,   ί ό  ά ή  ί ί ή  

ί ό.  

 
Ά 23: ό έ  έ.  

 
23.1.  ί  ύ έ.  

 ό έ  ώ, ό  ή ό   έ ή ή  

ά  ώ, ί ί ί  ί  ί  έ  

ό  ά ύ έ ώ,  ό  ό ή ώ  

 ό  ί ί  ύ ύ,  έ,  έ   

ύ ό  ύ.  

 έ   ό  έ  ί  έ έ - ύ 

  ά.  

 ί έ  ί  ή ό ό έ -  

ή ί,  ή ί ύ ή ή  ώ, ί  ά  ύ 

έ   ή  ό, ό ό ί ί ό  έ ό έ  

έ.  

Ό  έ έ  ά ή ά ώ ώ  ί  

έ έ ά ό  ά   ί .  

 ά ώ, ί ί ί,  ί   ή  ί 

ό ώ (ή , έ, ό ...)  ό  ή  έ,   

έ  ώ ύ.  

 ά ί  ί ό  έ ή ώ  

ώ ή έ ό ό  ί  ί  ύ   ά ύ έ 

έ.  

 ί ί  ί  ί ή έ ό ί -  

ή ί  ' ί έ.  ί ή  ά έ ά ή ό  

 ί ί ί ί ί.  

 
23.2. ί  ό   έ έ ό  ί  

ί ά.  

 ό  έ   ί  ί  ί  ί ί.  

ί ώ  ί  έ  έ  ί  

  ή ύ έ  ά   ί   ώ ό  ώ ή 

 ώ ό  έ, ύ ...  

 ά ί  ί  ά  ί  ό - ό 

ά.  

 
23.3 ώ  ό  ά έ  ύ ό  

ί.  

 ώ έ  ύ ό  ί ί ό  ά   

έ ή  ίή   ί ά  ί  έ ύ ό ί (ί)  

ί  ά   έ ό   ί  ή  ί.  
 

  ί ώ  ή έ ό  ά (  έ  

 ί ό  ό  έ),  ί έ ή ή, ί 

 ό ή ά έ ώ  ό,  ή  ή 



ί ί Έ ή ώ ώ, ' ό ί ύ ά ό  ά 

 έή ,  έ  ί  ί ό   ά (ό    

ί  ή). ά  έ ά έ  ί  έ,  ί 

ί,  ά  ί  ί   

ί .  

 ά ύ ί  ή ά  έ  ή  -  

ή έ  έ ό  ί ί  ί,   ί ή ύ 

ά.  ά  έ ί ά ά.  

 
23.4. έ ύ έ  ύ ό   ό  ό 

 ώ  ώ  έ.  

 ά ί ό έ  έ  ά  ά ό  ύ,  

ί ό ί  ό   ή ύ   ό   ό  ώ 

 ώ  έ.  

 ί ά  ί ύ έ ό  ό έ,   

 ύ  ή  ά,  ί  ί ό ώ ώ, 

ύ   ό  ά 157  .4412/2016   ύ ό  ύ.  

 
 
Ά 24: έ  έ  έ - ή  ί -  

ώ ί ί ί.  

 
24.1   ό έ έ έ ί ό έ, ά έ   

ά ί  ά ή ή.  

24.2   ή  ά  ύ  ά '   

έ ί ό  ί   έ  ύ ί ί  έ 

 έ  ί ά  έ.  

24.3  ά  έ,   ό ά  έ  έ, ί  ί   

έ έ, ί ί ί:  

.  ί  ό έ  ά  ά  έ,   

ί  ώ ή ί  ή έ ό  ύ  έ  ύ 

ή ή ό.  

.  έ  έ ί ό  ί ή έ  έ ά-  ί 

έ έ.  

.  ώ  ά  ώ έ ώ   ά  ή  

έ ύ   ί  έ ό,    ί  ά  έ 

 έ,  ύ ή  ά  έ ή ό έ  

ό ...,  ή  ά  ά,  ά  έ  ά,  

έ  ί  έ (ό έ, ά ...)  έ έ  

ά,   ά ό ά ά ί.  

.  ά ί  ό ύ έ ώ  έ  

ί  έ ' ί ό ώ  ό.  

 έ  έ ώ  ά '  ά  - 

έ ί ό ή ί  έ  ί ί.  

 έ ί ί  έ   ή  έ ί έ  έ (10) έ 

ό  ή ,  ό ό  ί  έ  ώ.  

 ή έ  έ  ί ό  / ί ί , έ   ί  

ύ, ί  έ,  ί ό  ϊέ  
 

 
 



ί   ί ά  ά   έ  ώ .   

ό ί ί  ί  ά.  

 ϊέ ί ί  ί  έ έ  έ  ώ ώ.  

 έ  ύ  έ,  ί ή ί  ί -  

ά,  ά ί ή ά έ  ί  ύ, ά  ά  

έ.  

24.4 ή ί  έ  

ά ά  ή  έ, ό ώ ώ ά  ό έ  

 έ, ί ά ή ή ώ  έ ώ,  ί  

ή   έ έ  ώ  ό .  

 ί  έ  ό  ώ  ά  ά   

έ ύ ά ί  ό  ώ  έ έ.  

ό ύ ί ώ έ ώ έ  ί   

ό  ό ϊέ ή, ύ   ά  ά 144  .4412/2016.  
 

 
 
Ά 25: ά  έ - Έ ί.  
 
25.1. ί ό.  

ώ ί ό  ά έ   ά  έ  έ  

ύ   ί   ά  ' έ έ ή ί ώ, ό ί  

έ  έ   ό  έ έ.  

' ί,  ί  ά,  ή ό ή ί, ί  

έ ά  ά,  ύ  ά,  έ,  ί   ά ί 

 ύ  ί  ' έ έ ή ί ώ.  

ί ώ, ό  ά  ί  ί  ί ί ή-  

 ά  ό ό  ά έ  ί  έ  ή έ 

ά, ί  ά έ   ύ  έ  έ ύ   ά 

 ί, ώ  έ  ί ί ί  ά ό  ά  ί, ' 

 έ  ώ  '  ό ή '  έ ή ώ έ (έ, 

ί, ώ) ή έ  ώ  ά έ.  

έ, έ  ά ύ ό  ά  ί  έ, ύ  

 ά  ί  ά  έ  έ έ.  

 
25.2. Έ ί.  

 ί ί  ί ί έ  ί  έ,   

ί  ή ή  ί  έ.  

 έ   ό  έ ό ά ό ό  ί.  

έ   ί ά ή  ί ί,  ί  ά 

ί ό  έ  ί ή  ά.  

 ί ί  ί  έ,  ί ά  ή  

ώ   ό  ό   ό  ύ.  

 
25.3 ί ύ έ.  

 
Ό  ί  ώ έ, ό ή, έ, έ ..., ά  

ύ,  ύ  ί ί   ύ   ά  ά 

ί ώ ώ, έ  ά  .25.1  25.2  ό ά.  

 
Ά 26: ά ώ - ά.  



 
26.1  ά ώ, ά  άή  ί ό  έ,  ί  ή, 

ά  έ  ή ώ  ά ή  έ   ά  

ί, ώ ' ό  ί.  ό ώ  ί έ  

ή ί  ί  έ  έ  ί  έ  ί.  

26.2  ά ώ  έ  ά  ό  έ   ύ   

 ό  ί    ά   ώ ώ. ί ύ  

 ί  ί ά ά ά  έ  ώ.  

26.3  ό  ά  ή ά ή  έ,  ά ώ    

ώ ό  ά, ή ή   ά ά  ά     ώ 

 ί ό.  

26.4 ά ά ή   ύ ώ ί,  ά,  ό  

ά   άή , ύ  ά  έ.  

 ά  ύ ί ί ή ά ί ί  έ ό ό 

ά  ώ ί, ή ό ή ά ή ί, ί ά  ή  

ά ώ ώ ό  ά έ ώ  ώ ώ.  

26.5  ά ί έ  ό  ά έ  έ  έ  έ  

ίή   ί  ώ ό  έ ό έ   έ ϊό ώ ή 

ά ί.  

ά ίή   ί  άή ,   ί ή.  

26.6  ά ώ  ύ,  ή  ί, ύ  ά,   

ή έ  ά   ή  ά ί ώ,  ό  

όή    έ ώ  ή ώ   ό  

ό έ  ώ.   ή  έ ή  ί ώ  ό  

έ, ά  ό ί  ί,  ό ώ ' έ, ό  ί ό 

 ά ί  έ, ί  ύ ί  ό  ί, ό 

ό ή ά ώ, ώ ..., ί ί ό ό έ ά 

 έ ά  ώ.  

 
Ά 27: Έ έ ώ  ώ.  
 
27.1 ά ό  ό ί  ά   ή  έ ή  άή  ' 

ό,  ύ  ή  ώ ώ  ό  ό  ύ.  
Λοιπές λεπτομέρειες ορίζονται στο άρθρο 159 του ν. 4412/2016 

 ό  ώ  έ, ύ   έ, ό ί  ύ 

...,  έ έ,   ύ ό ά.  

 

27.2 έ ώ  

  έ  έ ή έ ϊό  ά ώ-  

  ή  ϊό ά, ό  ί ώ  ί ύ ώ 

(...)   ϊό  ί ύ   ή  ώ ώ  έ.  
 

 
 
Ά 28: ή  έ.  
 
28.1  ά  ή  ύ  έ  ά, ώ  ύ  έ 

ί ό  έ ό  ή, ί ...   ό έ  έ.  

 
28.1 , ' ό ά,  ά  ό ί  ί,  ύ ή  ά 

... έ  ί  έ   ό ί  ώ, ό  ά 



ώ, έ  ή ί ό ή ή  ί,  ύ  ί ό 

ά ό ό ... ύ   ί  ί.  
 

Ά 29: ό  ώ.  
 
.  ό  ή ί  ώ έ  ώ   

έ ό  έ   ά ύ ά,  ά  ά ό  

έ  ά ό  ί έ   ά έ  ά  ί έ 

ώ  έ  έ.  

.   ή  ά ό ί ό, έ    ί  

ά  έ ή  ά ύ ά ή, έ,  ί  έ  ί, ά ό 

ή ύ ή  έ έ  ί ά ό    ή  ά άή , 

ό     ά ύή    ά ή  έ (ά ή ά).  

  έ ή  έ, ύ  ά ή  έ  ί  

ή  έ ά ό ύ, έ   ώ ώ ό έ 

ί (ά 144  . 4412/2016).  
Σε ότι αφορά στις βλάβες του έργου μέχρι  την οριστική παραλαβή του οι υποχρεώσεις του αναδόχου 

ρυθμίζονται με το άρθρο 157 του ν. 4412/2016 

 
Ά 30: ή ώ  ύ.  
 
  ή  ώ  ί  ύ, ά ό ύ  

ή.  

 ά ό  ά ό  ή  ό ή   

ί,  ί ί ό  ύ   ά ή  όό .  

 
Ά 31: ό έ ώ.  

 
31.1  έ ή ά ά  ί  έ.  
 

31.2 ά  ά  ή  έ ά ί ό ό  ί ί  

  έ  ή  ύ ώ.  ί ό ά  

ί ά ό ύ ό  ί  ά 136   ό  ό, 

ύ  ά ύ  ύ,  ά ό  ύ έ  έ ί 

ό έ ί. ά   ί  ή ύ ά,  ϊέ ή 

ί ή,  ί έ ά  ϊά  ύ ί 

 έ.  

 
31.3  έ ά ή ή  ά ή ί  ί  έ  ύ,  ά 

ά ή ά ά έ  έ   ί  έ  ύ 

ή.  έ ά  ά ί ή ή   έ  ί 

ά  ί ή  ό ύ ώ ά έ ώ  έ 

  ί ' ό ά έ, ί  ά,  ά  ί ί 

έ  ώ ή  ό  ά 3.  

 ή, ό ό  ί ά ί  έ,  έ  

ή ή, ά, ό  ά  ύ ί  έ  ό 

ί έ (20) ά  έ  έ  έώ  ό, ύ ύ ό ό  

 έ «ό ά ό  ά».  

 ή ά  έ  ά  ό  ό  έ  

ύ ί,  ί ώ   ή ό  ί.  



 
31.4 ά  ά ύ  .4412/2016 (ά 151).  

 
Ά 32: ή - ί- Τρόπος Πληρωμής 
Ο ανάδοχος δικαιούται τη λήψη έντοκης προκαταβολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 

του ν. 4412/2016. 
Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών 

που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις παραγράφους 3 έως 8 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016  

 
 ή  ί   ί   ύ  ά 

ύ   ά  ά 152  .4412/2016.  

 
Ά 33: ώ ώ.  

 
  ώ  ή ί  έ ό  ά  ύ  έ 

  ί  ί.  
Λεπτομέρειες για τις αναθεωρήσεις ορίζονται στο άρθρο 153 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 
Ά 34: ά έ, ό ... ό.  
 
 ό  ά  ή έ, ό ά ... ί ώ   

ό (18%)  ί  ώ,  ί  ά  έ  ύ ί   

έ ώ.  ά   ... ύ  ύ  έ.  

 
Ά 35: ί  έ ά  έ (slides)  
 
 ά ί έ  ώ έ ί  ί   

έ, ά  ά ά ή , ώ   ή ή , ό  έ  

ί ά.  
 

Ά 36: ύ ώ  έ.  

 
 ά έ  έ  ά  ώ  έ έ ύ   έ   

ί  ύ ί.  

 ώ ά  ά  / ί ί   ή 

έ.  

 ά   ύ  ώ  έ ύ  ά  - ά 

 ά  Έ.  
 

 37:       

 
έ ό ό έ  ά 139  .4412/2016 ά   ό ύ 

 ,  ό ά, ό ό.  

 
1.  ά, ά  ί ά ό, ώ ά   ή  ά 

έ  ύ ό, ά  έ  ύ ί,  ί ί 

ό  ύ ί.  ή  ό ύ ό ή   

ύ ώ ό έ  ό ό . ά ί  ό 

ί ό ί   ά. ά  ώ ύ ί ή  ά 

ή  ά ί.  ά ύ ό ά  ή  έ ώ 

ό  ύ ί.  ύ ί έ ά  ί  ά  



άή ,  ό ί  ή ά ή ά ά ό  έ  

ή ά ί ά.  

 ί ή  ά ί έ  ί ί ά έ έ 

έ ό.  

 
2.  ύ  ά (30) έ έ ό  ή  ύ ή  

έ,  ά  ήά    ϊά  ύ ί.  

 
3.   έ  ά ϊέ  ύ ί,  ά  ά  

ί,  ό  ή  ύ, ό  ί, ά  ά ή 

ί,   ύ  ό   ί .  ί ί ά  ό ί  

  ώ  έή    ό ό,  ί ά  ί ή ό 

ό  έ  ί ό  ί ή  ί ά   ά έ.  

ϊά  ύ ί ί  ί, ά  ά ά  ή 

ώ.  ί ί  ά ό ό έ.  

 ϊά  ύ ί  ί ή ό   ό έ   

ί  ό  ά  ί έ   ί ό  ό  έ  ά 

 ό ί ό  ά  ό έ.  

Ό  ϊά  ύ ί ά  έ  ά  ά  

ά    ί ό   ί ύ   έ ί ό  

ί.  
 

 
 

4.  ϊά  ύ ί,  ί ή έ   

ό ύ  ί  ά  ό  έ  ί, 

έ  ή  ώ, ή, ώ ή ή  ί ί 

ό  '   ή ά ά  ί,    

ή  έ ί ό  έ (έ, ή, ό .).  

 
5.  ϊά  ύ ί ί ό   έ, ά  ή έ 

 ώ    ή  ή  έ έ ί  ά  

έ  έ, ώ  ά ί. ' ό  ϊά ό έ  ά  

ί ύ ή,   ί  έ  ό    ύ .  

 
6.  ί ύ ά  ό ί   έ  έ έ    ό 

ή ό  ά ό, ό  ά ύ   ύ    

ή  ά,  ί  ό  ό ί  έ έ  ί.  

ί  ί ί  ά  έ  ί  ό ό, ό ά 

 ί  ί ί.  

ά ί ό  ό  ό ώ  ό  ά ί  ά 

 ί ό  ύ    ώ ,   ά έ ά ά 

  ή ύ έ  ί.  

 
Ά 38:  Ω   -  Ω   

ΩΚΟ  

 
ά   ή  ύ,  ά ί έ  ί   

  ά:  

 
 ά  ώ έ ό  ό ί ί  ή,  



ί  ύ έ, ί, ύ  ί,   έ  ή .  

 ί   ά ή ή ή  ί  ώ  ά ύ, 

 ί ί ό  ά ώ  ή ά   ά  

ό έ  ά  ά  ό  ώ  έ ά  έ  ά 

ί. ύ  ά   ό ό ί ό ή ό ό  

ό.  

 ί  έ ό ύ  έ ά ό   

/ ί   ί ή  ό   έ ώ  

ώ  ϊέ ή.  

 ί ί  ά  έ  ί  ό ό ό ά  

ί  ί ί.  

 
Ά 39:    Ω    

 
1.   ί  
 

 

2.   

. 'Έ ά ί  ό   ά  ά ύ έ   ή  

ώ ά.  ί ό  ί  ί ό  ώ  

έ ά.  

 ί ά  ί  ό ή έ ί  ά ή ό ί, ό 

 ά ά ά ί  έ  ά έ  ό ή  ά  

 ά  ά   ί έ, ά   ή  ί (  ί 

ά  έ  ί   ά ή  ά ά    ά 

  ό ύ ί, ά ά ά  ό ί ).  

 ά ή  ά ( ή ά, ύ   -  

ά, έ) έ  ό ή ά  ώ  ό,   

ί  έ ί ή.  

 
Ά 40:   

 
40.1  ά ό  έ  ί,  ί ό  ό  

ί  έ.  ά ί  έ ύ  ί  έ  

  ό  έ   ί  έ ή  ί  -  

ά, ί, ή, ά ...  ί ύ   ό ά,  ί  

ί  ώ ή έ.  

 
40.2  ά έ  έ  οώ   έ έ  -  

ί,  ί   ά, ύ  έ έ  έ.  ό  ί  

έ  έ  ά  ά ό ή ύ,  ύ ό   

έ  ώ ή   ύ ό, ά, ..., ύ ί  ή 

 έ ύ   ώ   ά  ό  ή-  

 ί,  ύ ...,  ή ή   ώ ώ - 

ά.  

 
40.3  ά ί  ύ  ί   ό  ί ί- , 

 ά  έ ...  

 
Λοιπές λεπτομέρειες για τη διοίκηση και επίβλεψη του έργου ορίζονται στο άρθρο 136 του ν. 4412/2016 



 
Ά 41: Ω      

 
ό ά (40) ώ ώ  ό ό  ή  ύ   

ή  ό  έ έ ώ ώ  ά  έ  έ 

ώ  ό  έ  ύ  ή  ύ ά (ά  

ά, έ ώ ώ ώ ή  ά έ ό ύ  

ί, ή ώ, ύ έ έ έ  ά)  ό  ύ-  

ά  έ,  ώ  έ  έ   ά ό - ό 

έ  ώ.  ά  ύ  / ί   

έ. ά   ί  ή ύ ά,  ϊέ ή - ί 

ή,  ί έ ά  ϊά  ύ -  

ί  έ.  ό ί ί  ί  ά  -  

έ ή έ, ά ά   ό  ή  ό ά-  

 
, ί    έ ώ  ά ή.  

 ή έ  έ  ί ό  / ί ί , έ   ί 

 ύ, ί  έ,  ί ό  ϊέ ί   ί ά 

 ά   έ  ώ.  ό - ί ί  ί  

ά.  

 ϊέ ί ί  ί  έ έ  έ  ώ 

ώ.  
 

 
Ά 42: ύ έ ά  ί  ά.  
 
1.  ά έ  έ   ή  ά  ή ί,  

 ά  ώ   ό ά  ό , ή  -  

ό  έ  έ, ή  ή ί, ώ  ί ή  ύ-  

  ί ά ή ώ ώ ά  ά ή  έ-  

 (ά 138  . 4412/2016)  

 
2.  ί  ύ ,  ά ύ :  

.  ί ά ή έ (ή ά, έ ή ή έ .)  

 ά ό  ά έ .4412/2016 (. 138 .7).  

.  ά έ ί ύ   ύ ί  έ ά  

 ί (), ό ό ί   ά  (.) Ω :  

/.177/2-3-01, /85/14-5-01  /889/27-11-02,  ά  

 ώ, ώ   ό ή ή ά ί έ  

ώ ά  ά  έ   ή  έ : .4412/2016 (. 144).  

.  έ ώ  ή ή  έ ά  ί  έ-  

,   ώ / ύ   ό  ή  έ ώ -  

ά  ί,  ά  ώ    ύ  ή   ή 

ά  ί.  

  ή ή  .  ύ ό, ί ό ό   

ώ ό ύ  ή ώ ί ί ώ  ύ  ύ  

 ό   ό ή  έ ά  ί (ό ώ  

ώ ό ή ή ό  έ έ ά  ά έ έ ί).  

(* H έ  ί ί  ά 2 .1  ό   ά   

ά 12   305/96.  



** O .3850/10 ύ  ώ ό   ί   ά  έ  

ά. ύ, ί ά  ί ό ό ό ά  : .1568/85,   

294/88,  17/96, .)  

 
3. ύ   ό  . 2,  ά ύ  ί   

ό :  

3.1   έ ί - έ ά ί (  ) - ά ά-  

 ί ()  έ :  

.  ά  ό ώ ί  ό  έ  ώ,  

   έ ί, έ  ά  ό ά -  

ώ   ί  30 ά έ   ί  ύ ό  

ό ό 20 ό ή  ό ό ί  ί  500  

 
ί :  305/96 ( 3 . 12  13).  ί ί ύ    

ά   ά 12   305/96.  

.  ή  ί / έ  -  ί ύ  

ή  ή έ  έ (ή ή ή) ύ   .. 305/96 (.3  

.8)    //85/2001  (.) Ω  ί ώ  

.4412/2016 (. 138 .7).  

.  ύ,  ό   ώ  -  έ (ό -  

ή   ώ  ί ή    ύ ό  ί), ύ    

ί   ό  έ ά   ή  ί,   

όέ ,  (έ ή, ό έ ά ώ, ή 

ά, ά, ό, ).  

.  ό  - ώ  ύ  ά ί   ύ ό 

ί  έ έ    ί  ύ  ό-  

 ό  ύ ί, έ ά  ί :  305/96 (. 3 .9)   

//889/2002 (.2.9)  (.) Ω  ί ώ  .4412/2016 (. 138 

.7).  

.  ή  -  ά, ά  έ  έ : 305/96 (.  

3 .10)   //889/2002 (.2.9)  (.)Ω    έ  ά-   

ώ ώ.  

. έ έ  έ ά ί ()   ά - 

ά ί ().  

  ί  ό   ό  ύ   ό   

 ά ό έ  ί  ά ά  ά - ή  

έ.  

ί   ί  ό   ό  ύ  ό 

ά ύ   ή ή  ή  έ.  

1.  ό      έ   305/96 (.3 .5-7)    : 

//177/2001 (.3)  //889/2002 (.2.9) (.) Ω  - ί 

ώ  .4412/2016.  

2.  έ ό  έ ύ    305/96 (. 3 .4), ό : . 

ί ή  ά  έ, . ό  ύ ό  ό 

ί  ή.  

.  ί  ό  ύ έ ί ύ : ..305/96 (.12 

ά ).  

. ί   έ ί  ό ώ ί.  

.   έ  ώ ώ, ά  ύ  ί ή  έ-  

 ό ί: ώ  ί   έ ά  ί  



(,)  έ ό  ό ώ ί ύ   ά 7  

.1 ά   ́  4030/2011 ( 249//25-11-2011)   . . 10201/27-3- 2012 

ύ  . έ  ...  

3.   ώ  ί ί   ή   ή ή ά 

ό Έ :  /. 433/2000  (.) Ω,  ί ώ  

.4412/2016 . (170  172).  

4. ά  ά  έ,   ά  ύ  ί  Έ   

 ύ ' ό  ά  ή  :  305/96 (. 3 .11)   

//889/2002 (.2.9)  (.) Ω.  

5. ί ά   ό     ά   ά  

 6  . . //215/31-3-2008  (.) Ω.  

 
3.2 ά ό  ό ί, ό ί - ή ί -  

ά  ί  

 ά ύ :  

.  έ ή ύ ί   έ ή ό ό 50 

ό ύ   . 3850/10 (.8 .1  .12 .4).  

.  έ ή ύ ί  ύ ί,  ή  έ 50  

ά ό, ύ   .3850/10 (.8 .2  . 4 έ 25).  

.  ά ή ί  ύ  ό  ί ή  ά  

ό  ί ή  ί ύ   έ ί ί  ό-  ή 

 ύ έ  ό.  

 ά ό  ά ό  ί ί ά ό  ά   

ίό  ί  ή ώ ί, ύ  ί ό 

ί ή ή : .3850/10 (.9).  

.  ί  ώ  ό ώ   : ύ ί  ύ  

ί, ά   ή ή  ά,  ό ί :  

1. ή ί   ά, ό  ό ά  ό ί,  -  

έ ά  ί ύ   ά   ί, έ-  

 ί  ύ ά έ  ί  ί ύ 

.3850/10 (.43 . 1   .3-8).  

2. ί ί ύ ί  ύ ί  ί  ά   

ί   ό ί   ό ί .3850/10 (.14 .1  .17 .1).  

 ά ύ  ά ό ώ  ί ώ.  

 ί ί ύ ί  ύ ί ί  ί ό 

 ό ώ ί.  

  ά ί   έ ί  έ  ύ ή  ύ  

ί ( 3850/10 .20 .4 ), ί  ί  ό     ί  

 ή ί  ά (...) ή  ό  έ   

ί  ύ   ό έ ό  ά 4  5  .3850/10.  

ί ί  ά ύ ό  ή ί  ό.  

3. ί ά  ί  ά  ί   ή  ή    

έ  ά  ό ώ .3850/10 (.43 .2).  

 έ  ά   ή ά ό ά, - ύ 

 ί ί ύ ί.  

 ά ί  έ  ό ή ί,  έ  

έ έ   ό ί  ύ ύ  ί ά-  

  ό ό  ά ή ό  

24 ώ  ό ό ί ύ ύ ή ά,  ί ά  

ό  ί  ύ  ύ  ί  ί  ή 



.3850/10 (.43 .2).  

4. ά  ώ ά  ί  έ   ό ό-  

ί ύ  ώ ά ώ .3850/10 (.43 .2). 5. ό ά ά 

ό  3850/10 (.18 .9).  

 
3.3 ό έ ά ()  

 ά ύ  ί  ά ό έ ά (), ό  

ί   έ ί  ό ώ ί,   έ  

ώ  ά ύ    305/96 (.3 .14)  ό   . 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 ανα-  
δόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγ-  
χων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργα-  
νο 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 εμπλου-  
τισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων  
υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα 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 πα-  
ρακάτω 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 η-  
λεκτροπληξίας : 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 αε-  
ρίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των  
εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ 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, πρό-  
ληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυ-  
ροσβεστήρων, 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 υγειονομικού εξοπλισμού 
(ύ-  
παρξη 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 εργαζό-  



μενους 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 – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί  
παράγοντες κλπ  
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 πόλε-  
ων 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, 
κλπ  
: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 
(αρ.  
31,35).  
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτω-  
σης, 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 πα-  
ραρτ. 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 (άρ. 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 (χω-  
ματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των ε-  
γκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανι-  
σμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81  
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυ-  
τού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 πα-  
ραρτ.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 χει-  
ριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.  
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατά-  
σταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα απο-  
τελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ  
89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντί-  
στοιχο 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 :  
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, οξυγονοκκοπής & 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 πα-  
ραρτ. 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).  
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα  
Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με 
χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 
(αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV 
μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).  
6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμ-  
βάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 

 
Άρθρο 44ο: Ισχύουσες αναλύσεις τιμών και αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια.  
α. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας θα χρησιμοποιούνται τα 
νέα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια του Υπουργείου 
ΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημέρα δημοπράτησης του έργου.  

β. Για την αναθεώρηση τιμών ισχύουν για κάθε άρθρο του Τιμολογίου τα στον Προϋπολογισμό 

αναγραφόμενα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων Αναλύσεων Τιμών, όπου η σύντμηση ΥΔΡ δηλώνει την 

Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών Έργων, η σύντμηση ΟΔΟ σημαίνει την Ανάλυση Τιμών και Περιγραφικό 

Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας, η σύντμηση ΟΙΚ σημαίνει την ανάλυση τιμών έργων οικοδομικών και η 

σύντμηση ΗΛΜ την Ανάλυση Τιμών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. 

 
Αντίστοιχα άρθρα του ν.4412 για τα ακόλουθα : 

Υπερημερία κυρίου του έργου (αρ. 139) 
Επείγουσες και απρόβλεπτες εργασίες και τροποποιήσεις σύμβασης (αρ. 155 και 156) 

έκπτωση αναδόχου, διάλυση σύμβασης, υποκατάσταση (αρ. 160 - 164) 

στο βαθμό που δεν αναφέρονται στη διακήρυξη 
Υπεργολαβία - πτώχευση (αρ. 165, 166, 167) 

Σε κάθε περίπτωση να προστεθεί : Λοιπές λεπτομέρειες για τις υποχρεώσεις και δικαιώματα του αναδόχου 
ρυθμίζονται από το ν.4412/2016. 
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