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ΑΡΘΡΟ  1ο. Ανηικείμενο 
 Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.) αθνξά ηνπο 
γεληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο πνπ 
πεξηέρνληαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξαηήζεσο θαη ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο, ζα εθηειεζζνχλ, 
απφ ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί, ηα ηξαηησηηθά Έξγα θάζε θχζεσο πνπ εθηεινχληαη 
απφ ην ΤΔΘΑ θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) πνπ επνπηεχνληαη απφ 
απηφ. 
 
ΑΡΘΡΟ  2ο. Γιαηάξειρ πος ιζσωοςν 
 Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1418/84  "Γεκφζηα 
έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ" θαη ηνλ παξαθάησ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ (Π.Γ.) 
πνπ εθδφζεθαλ ζχκθσλα κε εμνπζηνδφηεζή ηνπο. 

 α. Σν 609/85 Π.Γ. γηα Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην αξ. 

223/31-12-85 ΦΔΚ (Σεχρνο Α). 

 β. Σν αξ. 378/87  Π.Γ. "Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο 

ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Άκπλαο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηα νπνία επνπηεχνληαη απφ απηφ πνπ 

δεκνζηεχζεθαλ ζην αξ. 168/17-9-87 ΦΔΚ (Σεχρνο Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 

298/12-9-90. 

 
ΑΡΘΡΟ  3ο. ειπά  με ηην οποία ιζσωοςν ηα  ηεωση ηηρ δημοππαηήζευρ και ηα 

λοιπά ζηοισεία ηηρ μελέηηρ. 

 Σα ηεχρε ηεο δεκνπξαζίαο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ζε πεξίπησζε δε αζπκθσλίαο 

κεηαμχ ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζ' απηά ε ζεηξά κε ηελ νπνία ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ 

ηεχρε, θαζνξίδεηαη πάγηα φπσο παξαθάησ, εθηφο εάλ, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηε δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ή ηελ ΔΤ. 

 α. Η Γηαθήξπμε ηεο Γεκνπξαζίαο. 

 β. Σν Σηκνιφγην Πξνζθνξάο. 

 γ. Ο Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο. 

 δ. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο. 

 ε. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 

 ζη. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ) 

 δ. Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΓΤ) 

 ε. Η  Σερληθή  Πεξηγξαθή  ηνπ  Έξγνπ, ε Σερληθή Μειέηε Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ 

θαη ηα ρέδηα. 

 ζ. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ ΔΤ. 

 η. Σν  Πξφγξακκα  Καηαζθεπήο  ηνπ Έξγνπ  πνπ ζα εγθξηζεί ηειηθά απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

 ηα. Οη Αλαιχζεηο Σηκψλ θαη ηα αληίζηνηρα Πεξηγξαθηθά Σηκνιφγηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ ΔΤ, γηα ηε Πεξίπησζε χληαμεο ΠΚΣΝΜΔ. 

 
ΑΡΘΡΟ  4ο. Μελέηη ηυν ζςνθηκϊν καηαζκεςήρ ηος έπγος. 

 1. Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ππνβνιή πξνζθνξάο, απνηειεί ακάρεην 

ηεθκήξην, φηη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθζεί θαη ειέγμεη πιήξσο ηε θχζε θαη ηε 

ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ, θπξίσο  ζε φηη αθνξά: 

 



  
  
  
 

  α. Σηο θάζε θχζεσο πεγέο πιηθψλ, ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απνζέζεσο 

πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ. 

 

  β. Σε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

γεληθά, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπειάζεσο. 

 

  γ. Σηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζπλήζσο, ηηο δηάθνξεο 

δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο ησλ ππνγείσλ πδάησλ, ησλ πδάησλ ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, 

παιίξξνηαο ή παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ. 

 

  δ. Σε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, ηε πνηφηεηα θαη 

πνζφηεηα ησλ θαηαιιήισλ θαη εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη  ζηε πεξηνρή, ην 

είδνο θαη ηα κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά, ππεξεζίαο) πνπ ζα ρξεηαζζνχλ πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

  ε. Σε δπλαηφηεηα έγθαηξεο πξνκήζεηαο απφ ην εμσηεξηθφ ησλ κεραλεκάησλ 

θαη πιηθψλ πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη. 

 

  ζη. Οπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα πνπ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηε πξφνδν ή ην θφζηνο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

 2. Παξάιεηςε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ λα επηζθεθζεί ηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη 

θαηαηνπηζζεί ζε φια ηα παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη απηή ε ζχκβαζε, κε θαλέλα ηξφπν  δελ κπνξεί λα παξνπζηαζζεί ζαλ 

δηθαηνινγία γηα νπνηαδήπνηε παξεξκελεία ησλ φξσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζ' απηήλ, νχηε ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα πιήξε ζπκκφξθσζή 

ηνπ ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

 

 3. Δπίζεο ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή 

ηνπ, ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, φπσο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά 

ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη 

απνηεινχλ, καδί κε ηε δηαθήξπμε, ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη 

θαη αλαιακβάλεη, ρσξίο επηθχιαμε, λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 

 

 4. Σα ζηνηρεία ηεο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε, ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη 

εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ εδάθνπο φπσο π.ρ. ραξαθηεξηζκφο εδάθνπο, χπαξμε 

ππνγείσλ πδάησλ θιπ. είλαη ελδεηθηηθά ζηε κειέηε θαη ν δηαγσληδφκελνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζηαζκίζεη ηε πξνζθνξά ηνπ ζχκθσλα κε απηά πνπ απηφο ζεσξεί 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

 

 5. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο βξεη αζπκθσλίεο ή παξαιείςεηο ζηα 

ρέδηα ή Πξνδηαγξαθέο ή ζηα ινηπά ζηνηρεία, ηεο πκβάζεσο ή εάλ ακθηβάιιεη γηα ηελ 

έλλνηά ηνπο, πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ αξκφδηα Τπεξεζία, γηα λα ιάβεη 

δηεπθξηλήζεηο, πξηλ ππνβάιιεη ηε πξνζθνξά ηνπ. Γηα λα ιεθζεί ππφςε ηέηνηα  αίηεζε γηα 

παξνρή δηεπθξηλήζεσο, πξέπεη απηή λα ππνβιεζεί εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία  έμε  

(6) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ  ηελ εκέξα  πνπ έρεη θαζνξηζζεί γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 



  
  
  
 

δηαγσληζκνχ.  Οη δηεπθξηλήζεηο απηέο γλσζηνπνηνχληαη ζε θάζε δηαγσληδφκελν πνπ ζα 

απεπζπλζεί εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία, ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκέξα πνπ έρεη θαζνξηζζεί γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
ΑΡΘΡΟ  5ο. Πεπιεσψμενο ηυν ηιμϊν μονάδορ ηος Σιμολογίος και δαπάνερ  πος 

βαπωνοςν ηον Ανάδοσο. 

 Οη δηαγσληδφκελνη θαηά ηε ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, πξέπεη λα έρνπλ ππφςε 

ηνπο, φηη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο θαη ζην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε 

ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ δαπαλψλ θαη ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ γηα γεληθά ή θαη επηζθαιή 

έμνδα, εξγαιεία, εγθαηαζηάζεηο θιπ., γηα θάζε είδνπο βάξε θαη ππνρξεψζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην  άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 

609/85 θαη ηα παξαθάησ: 

 

 α. Η πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ γεληθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ειεχζεξσλ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ε κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηνλ ηφπν 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ε θαηεξγαζία θαη ε ηνπνζέηεζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ.  Γεληθά 

ε αμία θάζε πιηθνχ  θαη ε δαπάλε θάζε εξγαζίαο γηα ηε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο εξγνιαβίαο θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηηο γεληθέο αξρέο αληνρήο, 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αηζζεηηθήο, άξηηα θαη επηκειεκέλε απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο θαη ε 

αμία θάζε έκκεζεο εξγαζίαο θαη ζρεηηθήο δαπάλεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε 

δηαηχπσζε θάζε κηαο εξγαζίαο, αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ άξηηα απνπεξάησζε ηνπ 

έξγνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ εθηφο αλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 

 β. Σα κεηαθνξηθά ησλ εξγαηνηερληηψλ θαη ηνπ θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ ηνπ, φπσο 

θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο δηακνλήο, ηαηξηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 

 

 γ. Οη απνδεκηψζεηο ιφγσ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. 

 

 δ. Οη δαπάλεο γξαθείνπ ηνπ Αλαδφρνπ, ππαιιήισλ ηνπ γηα δηεχζπλζε θαη 

επηζηαζία ησλ έξγσλ. 

 

 ε. Οη εηζθνξέο πξνο ην ΙΚΑ θαη ηνπο ινηπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ηα δψξα 

γηα ηηο ενξηέο ηνπ Πάζρα, ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη αδείαο θαη γεληθά νη έθηαθηεο παξνρέο 

θαη απμήζεηο κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ εξγαηνηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη θάζε θνξά θαηά ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 

 

 ζη. Η δαπάλε γηα πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηνπ χδαηνο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

φπσο θαη ε δαπάλε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εξγνιαβία. 

 

 δ. Σα ηθξηψκαηα γεληθά. 

 

 ε. Έμνδα θαη θζνξέο εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ γεληθά, θζνξέο 

θαη απνζβέζεηο ησλ εξγαιείσλ, νξγάλσλ θαη κεραλεκάησλ. 

 

 ζ. Η δηάλνημε δξφκσλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, γηα ηε πξνζπέιαζε φισλ ησλ ζεκείσλ ηνπ 

έξγνπ. 

 



  
  
  
 

 η. Οη δαπάλεο γηα κεηαθνξέο θαη γεληθά κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ ή πιηθψλ απφ ην 

εμσηεξηθφ, νη νπνίεο κεηαθνξέο πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα γίλνληαη κε πινία πνπ έρνπλ 

Διιεληθή ζεκαία, φπσο θαη νη θάζε θχζεσο δαζκνί θαη ηα έμνδα ηεισλεηαθψλ 

δηαηππψζεσλ, φπνπ απαηηνχληαη. 

 

 ηα. Οη ηφθνη θαη νη απνζβέζεηο γεληθά θεθαιαίσλ θηλήζεσο θαη εγγπνδνζηψλ. 

 

 ηβ. Οη αζθάιεηεο πιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ φηαλ απαηηνχληαη απφ 

ηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ). 

 

 ηγ. Οη  αζθάιεηεο γηα νιφθιεξε ηελ αμία ηνπ έξγνπ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηε ζχκβαζε,  

γηα θηλδχλνπο άκεζεο απψιεηαο ή βιάβεο πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία, κε 

εμαίξεζε ηνπο θηλδχλνπο πνιέκνπ, αλψηεξε βία θιπ. ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ηα άξζξα 7 

ηνπ Ν. 1418/84 θαη 45 ηνπ Π.Γ. 609/85, νπφηε απαηηνχληαη απφ ηελ ΔΤ. 

 

 ηδ. Σα ηέιε ραξηνζήκνπ ζπκβνιαίσλ, απνδείμεσλ, πηζηνπνηήζεσλ, πιεξσκψλ, 

θαζψο θαη ησλ εηδψλ  πνπ εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη ησλ πιηθψλ θάζε θχζεσο, πνπ 

πξννξίδνληαη γηα θαηαζθεπή (ελζσκάησζε ή εγθαηάζηαζε) ηνπ ππφςε έξγνπ, φια ηα 

παξαπάλσ φπσο θάζε θνξά νξίδνληαη απφ ην Κξάηνο. 

 

 ηε. Έμνδα  δεκνζηεχζεσλ  γεληθψο  πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ. 

 

 ηζη. Σα θάζε θχζεσο έμνδα γηα ηελ εθαξκνγή  ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο ηνπ 

αληίζηνηρνπ Δπηηειείνπ, πνπ ηζρχνπλ. 

 

 ηδ. Δθπφλεζε ησλ ιεπηνκεξψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ππνινγηζκψλ, κε βάζε ηε κειέηε πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, φπσο θαη ε ιήςε 

πιήξσλ ηνπνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, φηαλ απηά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε παξαπάλσ κειέηε. 

 

 ηε. χληαμε φισλ ησλ επηκεηξεηηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη ινγαξηαζκψλ ηεο 

εξγνιαβίαο. 

 

 ηζ. Οη δαπάλεο ζχληαμεο ησλ ζρεδίσλ "εμ εθηειέζεσο" θαη ησλ νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο 

θαη ζπληήξεζεο, κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 

 θ. Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γηα ηελ έξεπλα ηεο αληνρήο ηνπ εδάθνπο γηα δνθηκαζίεο 

ησλ πιηθψλ θαη γηα έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ, είηε ζε εξγαζηήξην φπνπ ζα ηδξπζεί κε 

δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, είηε ζε άιια αλαγλσξηζκέλα  εξγαζηήξηα πνπ εγθξίλνληαη απφ 

ηελ Τπεξεζία, είηε θαη ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ. 

 

 θα. ηέγαζε ησλ Γξαθείσλ Δπηβιέςεσο ηεο Τπεξεζίαο ζηα εξγνηάμηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο απηψλ. 

 

 θβ. Οη  δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηε νξηζηηθή παξαιαβή. 

 

 θγ. Η  εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ φπσο απηέο νξίδνληαη θάζε 

θνξά λνκνζεηηθά. 



  
  
  
 

 
ΑΡΘΡΟ  6ο. Τπεπβάζειρ ποζοηήηυν κλπ. ζε αναλςηικοωρ πποχπολογιζμοωρ 

 ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ δεκνπξαηείηαη κε 

ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ, δίλεηαη αλαιπηηθφο, ρσξηζηά γηα δηάθνξα θηίξηα ή δηάθνξεο 

ζέζεηο, ρσξίο λα ππάξρεη θαη εληαίνο ζπγθεληξσηηθφο, απηνλφεην είλαη, φηη νη ηηκέο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ εληαίνπ ηηκνινγίνπ ηζρχνπλ γηα νιφθιεξν ην έξγν, έζησ θαη αλ ζε θάπνην 

ρσξηζηά πξνυπνινγηζκφ δελ ππάξρεη αληίζηνηρε πνζφηεηα. Αθφκε ε αλαζεψξεζε ή νη 

ππεξβάζεηο πνζνηήησλ εμεηάδνληαη πάληνηε γηα νιφθιεξν ην έξγν θαη νη νκάδεο 

ππνινγίδνληαη πάληνηε αζξνηζηηθά θαη ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ  7ο. Έλεγσορ - Πποζαπμογή - ςμπλήπυζη μελεηϊν ηος έπγος 

 1. Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ηνπ 

έξγνπ θαη λα ππνδείμεη εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ηπρφλ αηέιεηεο ή ζθάικαηα ηεο θαη ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, ηα νπνία επηδξνχλ δπζκελψο ζηε θαιή θαηαζθεπή θαη 

επζηάζεηα ηνπ έξγνπ θαη πξνηείλεη ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο 

παξακέλνληαο απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε θαιή θαηαζθεπή θαη επζηάζεηα ησλ έξγσλ 

πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ απηφλ. 

 

 2. Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, κε βάζε ηηο κειέηεο πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζνχλ, ηηο 

έγγξαθεο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ πξνδηαγξαθέο 

εθπνλήζεσο κειεηψλ λα πξνβεί ζηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ ζην έδαθνο, ζηηο 

αλαπαζζαιψζεηο θαη ρσξνζηαζκήζεηο ησλ αμφλσλ  ησλ έξγσλ, ζηνλ έιεγρν θαη ιήςε ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί, φπσο επίζεο θαη ζηε 

ζήκαλζε ηεο δψλεο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ. 

 

 3. Ο θαζνξηζκφο απφ ηα ζρέδηα, ηε Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηε πγγξαθή 

Τπνρξεψζεσλ ησλ νησλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο επί κέξνπο δηαηάμεηο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ 

θαηαζθεπψλ, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα 

ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπήο πνπ ζπλζέηνπλ θάζε 

επηθάλεηα ή ρψξν ή ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ. 

 

 4. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη αλ θάηη δελ 

νξίδεηαη απφ ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, ή απφ ηηο 

νδεγίεο - δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο, θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. ηνίρνο, 

δηαρψξηζκα, θαηψθιη, επίρξηζκα, θηγθιίδσκα θιπ.) πξέπεη λα είλαη άξηην ζε φηη αθνξά ηελ 

άκεζε ζχλδεζή ηνπ κε ηα ινηπά (εζσηεξηθά ή γεηηνληθά) ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 

 

 5. Δηδηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πάζεο θχζεσο κεραλεκάησλ θαη 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα 

θαη κειέηεο ζπλδέζεσο απηψλ, επεηδή νη κειέηεο απηέο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ 

κεραλήκαηνο πνπ ζα εθιέμεη ν Αλάδνρνο (κέζα ζηα φξηα θπζηθά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε 

ζχκβαζε) θαη επνκέλσο δελ είλαη δπλαηή ε ζρεδίαζή ησλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

 6. Όζα αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ 7 απηνχ, ζα 

εθηεινχληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 



  
  
  
 

ΑΡΘΡΟ  8ο. Πποέλεςζη - Έλεγσορ - Έγκπιζη ςλικϊν και εηοίμυν ή 
ημικαηεπγαζμένυν πποφψνηυν 

 

 1. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππνρξεσηηθά ηα πιηθά πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ηα έηνηκα ή εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα 

απφ ηελ εγρψξηα βηνκεραλία ή απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΟΚ.  Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

ηέηνησλ πιηθψλ κε πξνέιεπζε απφ άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, εθηφο εάλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ. 

 

 2. Γηα εηδηθά πιηθά, ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα, γηα ηα νπνία δελ πξνβιέπεηαη, απφ 

ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, έιεγρνο ζην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, ν εξγνιάβνο έρεη ππνρξέσζε 

λα ππνβάιιεη PROSPECTUS ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, κε ηερληθέο πιεξνθνξίεο, απφ 

ηηο νπνίεο λα απνδεηθλχεηαη ην ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ηεο 

Τπεξεζίαο. Η παξαγγειία ησλ πιηθψλ ζα γίλεη κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ησλ παξαπάλσ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί. Απηή ε θαη' αξρήλ έγθξηζε, δελ απαιιάζζεη ηνλ 

Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηεο επίδνζεο 

θαη απφδνζεο ηνπ πιηθνχ. 

 

 3. Ο Αλάδνρνο έρεη επίζεο ππνρξέσζε λα εθηειεί, ζχκθσλα κε θξίζε ηεο 

Τπεξεζίαο, δεηγκαηνιεςίεο πιηθψλ, ηα νπνία πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο 

δηάθνξεο θαηαζθεπέο θαη λα ηα εμεηάζεη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο Τπεξεζίαο, ηεο ρψξαο, ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ή λα πξνζθνκίδεη 

βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, φηη απηά ζπκθσλνχλ πξνο ηηο εγθεθξηκέλεο 

Πξνδηαγξαθέο, εθφζνλ ππάξρνπλ ηέηνηεο. 

 

 4. Δηδηθά γηα ηα πιηθά πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα (φπσο θαιψδηα ή 

ζσιήλεο θάζε θχζεσο θιπ.) ε πνηφηεηα ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη απφ ην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο, ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα εηδνπνηεί ηε Τπεξεζία 15 εκέξεο πξηλ απφ 

ηε ζρεηηθή δνθηκαζία γηα λα παξαθνινπζεζνχλ απφ απηή νη παξαπάλσ έιεγρνη θαη 

δνθηκαζίεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ ΔΤ, άιισο ζα πξνζθνκίδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά 

δνθηκψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

 

 5. Τιηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε κειέηε (φπσο π.ρ. πδξαπιηθνί ππνδνρείο, 

κπαηαξίεο, θξνπλνί, θιείζξα, ρεηξνιαβέο, πιαζηηθά δάπεδα, ςεπδνξνθέο, δηαθφπηεο, 

θσηηζηηθά ζψκαηα θ.α.) δε ζα πξνζθνκίδνληαη ζην έξγν θαη δε ζα ηνπνζεηνχληαη ρσξίο 

πξνεγνπκέλσο λα πξνζθνκηζζνχλ δείγκαηα θαη εγθξηζνχλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα  Τπεξεζία 

ή, εάλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ΔΤ, απφ ηε Πξντζηακέλε Αξρή. 

 Σα παξαπάλσ δείγκαηα ζα ππνβάιινληαη έρνληαο επάλσ ηνπο θαξηέια ζηελ νπνία 

ζα αλαγξάθνληαη: ν αξηζκφο ηνπ έξγνπ, ν αξηζκφο ηηκνινγίνπ, ε ρψξα πξνειεχζεσο, ην 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ν ηχπνο  πιηθνχ.  Γηα εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη έμσ απφ ην 

εξγνηάμην (φπσο  π.ρ. θνπθψκαηα, έπηπια θιπ.) ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα 

ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ επίβιεςε, γηα λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ζηα ζηάδηα θαηαζθεπήο. 

 

 6. Κακία παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ φινπ 

έξγνπ θαη θακία απνδεκίσζε δε ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν, γηα ιφγνπο θαζπζηεξήζεσο ηνπ 

λα εθηειέζεη ηηο δνθηκαζίεο πνπ απαηηνχληαη ή δίλεηαη εληνιή λα γίλνπλ ή γηα ιφγνπο 

απνξξίςεσο ή αληηθαηαζηάζεσο αθαηάιιεισλ πιηθψλ. 

 



  
  
  
 

 7. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηα θαιχηεξα ζε πνηφηεηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ αγνξά ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα. 

 Όπνπ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε αλαγξάθεηαη ελδεηθηηθφο ηχπνο νξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηή, 

απηφο δίλεηαη γηα ζπκπιήξσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δηεπθφιπλζε ηεο επηινγήο απφ 

ηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο φκσο κπνξεί λα πξνηείλεη πιηθφ νπνηνπδήπνηε θαηαζθεπαζηή, 

ηζνδχλακν κε ην νξηδφκελν, ηεο ηζνδπλακίαο ππνθείκελεο ζηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο. 

 
ΑΡΘΡΟ  9ο Δπγαζηηπιακψρ Έλεγσορ Τλικϊν 

 1. Μφιηο ν Αλάδνρνο εγθαηαζηαζεί ππνρξεψλεηαη λα κεξηκλήζεη κε δαπάλεο ηνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ: 

 

  α. Να εμεηάζεη ψζηε φια ηα αδξαλή πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

επηρψζεηο, ππνβάζεηο θαη ζθπξνδέκαηα λα κελ έρνπλ πξνζκίμεηο νη νπνίεο ζα επηδξάζνπλ 

δπζκελψο επί ηεο αληνρήο ηνπ έξγνπ. 

 

  β. Να εμεηάζεη αλ ηα παξαπάλσ πιηθά είλαη ζχκθσλα  κε ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο εξγνιαβίαο. 

 

  γ. Οη εμεηάζεηο απηέο πξέπεη λα γίλνπλ  κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ 

Αλαδφρνπ ζε εξγαζηήξην ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ή ζε ηδησηηθφ εξγαζηήξην κε ηελ έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο θαη ηα απνηειέζκαηα απηά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηε Πξντζηακέλε Αξρή γηα 

έγθξηζε. 

 

  δ. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε 

κέξηκλά ηνπ, θαη κε δαπάλεο ηνπ λα εμεηάδεη ηαθηηθά ηα αδξαλή πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηρψζεηο, ππνβάζεηο, ζθπξνδέκαηα θαη αζθαιηνκίγκαηα, αλ είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο εξγνιαβίαο θαη ηηο 

εγθεθξηκέλεο κειέηεο αλάζεζεο. 

 

  ε. Τιηθά θαη εξγαζίεο, νη νπνίεο δε ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο παξαπάλσ 

απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη κειεηψλ ζα απνξξίπηνληαη απφ ηελ Δπίβιεςε ηεο 

Τπεξεζίαο. 

 

  ζη. Όιεο απηέο νη εμεηάζεηο, δνθηκαζίεο θαη έιεγρνη κεηά απφ ηελ εμέηαζή ηνπο 

θαη ηελ έγθξηζή ηνπο ή φρη απφ ηελ  Δπίβιεςε ηεο Τπεξεζίαο, ζα ππνβάιινληαη γηα 

ελεκέξσζε ζηε Πξντζηακέλε Αξρή, καδί κε ηα παξαθάησ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία: 

   (1) Γηα ηνπο ειέγρνπο ζπκππθλψζεσο νη ζέζεηο ηνπο. 

   (2) Γηα ηνπο ειέγρνπο αδξαλψλ πιηθψλ, ηαπήησλ θαη ζθπξνδεκάησλ, ε 

εκεξνκελία ιήςεσο. 

 

 2. Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξεψλεηαη λα κεξηκλήζεη, κε δαπάλεο ηνπ, γηα ηελ 

ίδξπζε ζην εξγνηάμην εξγαζηεξίνπ, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο, ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, ψζηε 

λα είλαη δπλαηέο, νη παξαπάλσ εμεηάζεηο, δνθηκαζίεο θαη έιεγρνη, θαζψο επίζεο ε εχξεζε 

ηεο βέιηηζηεο πγξαζίαο, ε παξαζθεπή θαη ζπληήξεζε δνθηκίσλ ζθπξνδέκαηνο θαη φηη άιιν 

πξνβιέπνπλ νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

 



  
  
  
 

 3. Ο Κχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα κεξηκλήζεη 

κε δαπάλεο ηνπ, ψζηε νη παξαπάλσ έιεγρνη, εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο λα γίλνληαη 

ζχκθσλα κε ηνπο πθηζηακέλνπο θαλνληζκνχο ζε ΚΔΓΔ ή ΠΔΓΔ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ 

αλεμάξηεηα ή παξάιιεια κε ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα γίλνληαη ζε ηπρφλ πθηζηάκελν 

εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην. Δπίζεο ζηα παξαπάλσ εξγαζηήξηα ζα γίλνληαη θαη φινη νη 

έιεγρνη, εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο,  νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην εξγνηαμηαθφ 

εξγαζηήξην, πάληνηε κε ηε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ  10ο. Σιμέρ μονάδορ νέυν επγαζιϊν 
 

 1. Οη ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 ηνπ Ν. 

1418/84 θαη 43 ηνπ Π.Γ. 609/85. 

 

 2. Γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδνο  λέσλ εξγαζηψλ, φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ην 

Νφκν φηη ζα εθαξκφδνληαη ηα εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο  

ηηκψλ) δηεπθξηλίδεηαη φηη απηά ζα εθαξκφδνληαη άζρεηα απφ ηα κέζα ηα νπνία πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (δειαδή κεγάινπ ή 

κηθξνχ αξηζκνχ κεραλεκάησλ, ησλ γλσζηψλ ή άιισλ ηχπσλ, εάλ είλαη θαηλνχξγηα ή φρη, 

εξγαηηθψλ ρεξηψλ ζπλνιηθά ή κεξηθά, ζε κηθξή ή κεγάιε αλαινγία θιπ.). 

 

 3. ηελ ΔΤ αλαθέξνληαη πηα εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο  

ηηκψλ) ηζρχνπλ γηα ηηο ηηκέο κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ  11ο. Πποκαηαβολέρ 

 1. Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιψλ ζηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1418/84 άξζξν 5 παξ. 9 θαη Π.Γ. 609/85 άξζξν 39 θαη εθφζνλ θαη κφλν ε 

ρνξήγεζε απηψλ έρεη πξνβιεθζεί απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ή ηεο ΔΤ. 

 

 2. Η ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη επηβαξχλεηαη 

απηή κε ηφθν πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

 3. Πξφζζεηε Πξνθαηαβνιή, ιφγσ απμήζεσο ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ 

(κε έγθξηζε ζπγθξηηηθνχ πίλαθα) δε ζα ρνξεγείηαη. 

 
ΑΡΘΡΟ  12ο. Αζθάλιζη Πποζυπικοω 

 1. Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ην έξγν εθηείλεηαη κέζα ή 

έμσ απφ αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ ΙΚΑ, λα αζθαιίδεη ζ' απηφ, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ην ΙΚΑ θαη ηνπο ινηπνχο θαηά ην λφκν 

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο. 

 

 2. Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, λα αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο, ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιεί ζε εξγνηάμηα, ηνπ έξγνπ, εάλ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί ΙΚΑ.  Η 

εθπιήξσζε ηεο παξαπάλσ ππνρξεψζεσο ηνπ Αλαδφρνπ βεβαηψλεηαη κε ηε πξνζθφκηζε 

ζηελ Τπεξεζία ησλ ζρεηηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

ε  πεξίπησζε  πνπ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, ε Τπεξεζία 

δηθαηνχηαη λα εθαξκφδεη αλάινγε θξάηεζε απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ θαη κέρξη λα ηα 

πξνζθνκίζεη. Δάλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ηε θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ ε Τπεξεζία 



  
  
  
 

πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε ηεο αζθαιείαο ή ηε θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη θξαηάεη ηα πνζά πνπ δαπαλήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 

 3. Ο Αλάδνρνο πνπ ζα αλαδεηρζεί, έρεη ππνρξέσζε κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο λα ππνβάιιεη δήισζε ζην αξκφδην ππνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ γηα ηελ εξγνιαβία 

πνπ αλέιαβε, δίλνληαο πιήξε ζηνηρεία γη' απηφ (είδνο, πεξηνρή εθηειέζεσο, 

πξνυπνινγηζκφ. 

 

 4. Ο Αλάδνρνο πνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Α.Ν. 1846/51 ζεσξείηαη 

εξγνδφηεο, έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη εγθαίξσο θαη αλειιηπψο ζην ΙΚΑ θαη ηνπο 

άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ηηο λφκηκεο εηζθνξέο πάλσ ζηνπο κηζζνχο θαη ηα 

εκεξνκίζζηα, φπσο θάζε θνξά νξίδνληαη, πνπ βαξχλνπλ ηφζν απηφλ ηνλ ίδην, φζνλ θαη ην 

εξγαηνηερληθφ θαη θάζε θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί απφ απηφλ, ην νπνίν ζα 

απαζρνιεζεί ζην ππφςε έξγν. 

 
ΑΡΘΡΟ  13ο. Σήπηζη Νψμυν, Αζηςνομικϊν και λοιπϊν διαηάξευν, ψπυρ και 

Γιαηαγϊν Μονάδορ 
 

 1. Ο Αλάδνρνο, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ηήξεζε ησλ Νφκσλ θιπ. φπσο νξίδεηαη 

ζηα Π.Γ. 609/85 θαη 378/87, έρεη ππνρξέσζε λα αλαθνηλψζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη εληνιέο πνπ ηνπ απεπζχλνπλ ή 

θνηλνπνηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα  εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, δηάθνξεο αξρέο, ζρεηηθά κε κέηξα πνπ 

ππνδεηθλχνληαη γηα έιεγρν πγείαο, αζθαιείαο, θνηλήο εζπρίαο, ξππάλζεσο πεξηβάιινληνο 

θιπ. 

 

 2. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηφζν 

ησλ έξγσλ, φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνδφηε, φπσο θαη 

γεληθά θάζε ηξίηνπ, επζχλεηαη δε απφιπηα αζηηθά θαη πνηληθά γηα θάζε αηχρεκα, δεκηά ή 

βιάβε, πνπ ηπρφλ επηζπκβεί ζην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ή ζπλαιιάζζεηαη ζην 

εξγνηάμην ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνδφηε ή ζε θάζε ηξίην, ιφγσ κε ιήςεσο απφ απηφλ ή 

ην πξνζσπηθφ ηνπ, ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ ελδείθλπληαη, αιιά θαη απφ νπνηαδήπνηε 

άιιε αηηία, φπσο θαη γηα ηα ηπραία.  Καηά ζπλέπεηα θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθά ππφρξενο γηα 

ηε πιεξσκή πξνζηίκνπ, ρξεκαηηθήο πνηλήο, απνδεκηψζεσο θαη θάζε άιιεο πνηληθήο ή 

αζηηθήο επζχλεο, πνπ ζα πξνθχςεη θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν άκεζα ή έκκεζα, απφ ηελ 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ (Δξγαηηθά Αηπρήκαηα - Αζηηθά Αδηθήκαηα θιπ.). 

 

 3. Οκνίσο ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηαγέο (πνπ  

ηζρχνπλ) ηεο Μνλάδνο, ζηε πεξηνρή  ηεο νπνίαο εθηεινχληαη ηα έξγα ή ηηο αληίζηνηρεο 

αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο φηαλ πξφθεηηαη γηα εθηέιεζε έξγσλ εθηφο Μνλάδσλ. 

 

 4. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα 

ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην Νφκν αδεηψλ (φρη απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη 

γηα ηελ αλέγεξζε νηθνδνκψλ) θαη θαζίζηαηαη νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 

θάζε παξάβαζε απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηνπ ηξφπνπ εθηειέζεσο  



  
  
  
 

ησλ εξγαζηψλ. Δίλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηε ηήξεζε ζην εξγνηάμην 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Νφκν θαη λα εθαξκφζεη ηα 

επηβαιιφκελα κέηξα αζθαιείαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ (Π.Γ.  778/1980 ΦΔΚ 

193 Α/80,  Π.Γ. 1073/1981 ΦΔΚ 260 - Α/81 θαη φζεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 447/1975 ΦΔΚ 142 

Α/75 βξίζθνληαη ζε ηζρχ). 

 
ΑΡΘΡΟ  14ο. Δςθωνη Αναδψσος 

 1. χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 1418/84 θαη Π.Γ. 

609/85, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηε πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ 

έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο ν δε θάζε θχζεσο έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί 

απφ ηελ Τπεξεζία  δελ απαιιάζζεη θαζφινπ ηνλ Αλάδνρν απφ απηή ηελ επζχλε. 

 

 2. Οκνίσο ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γεληθά, ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

γεληθά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο, ησλ ζρεηηθψλ Πξφηππσλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη ησλ ζρεδίσλ. 

 
ΑΡΘΡΟ  15ο. ήμανζη καηά ηο ζηάδιο εκηελέζευρ ηυν επγαζιϊν. 

 Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο φπνπ 

εθηεινχληαη εξγαζίεο, λα ηνπνζεηεί ηα ζήκαηα θαη πηλαθίδεο αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη 

αλάινγα κε ηε θχζε ησλ έξγσλ (ζπγθνηλσληαθά, πδξαπιηθά, νηθνδνκηθά  θιπ.) θαη λα 

επηκειείηαη ηε ζπληήξεζή ηνπο.  ηηο ζέζεηο πνπ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηε θπθινθνξία ζα 

ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά απηφκαηα ζήκαηα πνπ αλαιάκπνπλ (FLASH LIGHTS).  

Οκνίσο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ παξνπζηάδεηαη αλάγθε θαη ηξνρνλφκνη ππάιιεινη ηνπ 

Αλαδφρνπ, γηα αζθαιή θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ γηα απξφζθνπηε θαη αζθαιή 

θπθινθνξία ζηηο νδνχο, παξαθακπηήξηνπο θαη πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ζε φια ηα 

εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ εκέξα θαη λχθηα. Σα παξαπάλσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη 

δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ νθείιεηαη ζηε κε ιήςε 

ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 

 
ΑΡΘΡΟ  16ο. Δγκαηαζηάζειρ Δπισειπήζευν και Οπγανιζμϊν Κοινήρ Ωθέλειαρ. 

 1. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηε  πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

λα ππάξρνπλ ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Γ.Γ., νη νπνίεο πξέπεη λα 

κεηαηνπηζζνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο. 

 

 2. Ο Αλάδνρνο δε ζα έρεη θακία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε  κε ηηο εξγαζίεο απηέο 

(εθηφο αλ  νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ), έρεη ππνρξέσζε φκσο απηφο λα δηεπθνιχλεη, 

ρσξίο πξφθαζε, ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη απφ ην ιφγν 

απηφ, ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ιφγσ θαζπζηεξήζεσο ή δπζρεξεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ. 

 

 3. Όηαλ ηα έξγα ή κέξνο ηνπο θαηαζθεπάδνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ 

εγθαηαζηάζεηο, πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα, λα κε δεκηνπξγεζεί βιάβε ζηηο θαηαζθεπέο θαη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ (απνζήθεο, ηξνρηφδξνκνπο, νδνχο, θηίξηα, θσηεηλή 

ζήκαλζε, θαιψδηα ειεθηξηθήο παξνρήο θαη ηειεθψλσλ, απνρεηεχζεηο, πδξεχζεηο θιπ.). 

 



  
  
  
 

 4. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο αεξνδξνκίσλ απαγνξεχεηαη θαη' αξρήλ ε θίλεζε θαη ε 

ζηάζκεπζε ησλ θάζε θχζεσο κέζσλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο θαη ε 

κεηαθίλεζε πιηθψλ ηνπ πάλσ ζηηο επηζηξσκέλεο επηθάλεηεο ησλ δηαδξφκσλ θαη ζηα 

εξείζκαηά ηνπο. 

 

 5. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ πάζεο θχζεσο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, ζα 

αλαδεηεζνχλ θαη ζα εληνπηζζνχλ ηα ηπρφλ ππφγεηα δίθηπα (θαιψδηα, ζσιήλεο) ηα νπνία κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν δηέξρνληαη ππνγείσο απφ ηε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

 

 6. Η θαηά ηφπνπο Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ζα ρνξεγήζεη ζηνλ Αλάδνρν φια ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζ' απηήλ ή ηε  Μνλάδα (νδεγίεο, ζρέδηα), ηα νπνία 

αθνξνχλ ηα δίθηπα θαη ηα νπνία ππάξρνπλ ζηε πεξηνρή ηνπ έξγνπ.  Βάζεη απηψλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην Μεραληθφ, ζα αλαδεηεζνχλ θαη ζα εληνπηζζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν  φια ηα πθηζηάκελα δίθηπα.  Η αλαδήηεζε θαη ν εληνπηζκφο ζα γίλνπλ κέζσ 

αληρλεπηνχ κεηάιινπ, ν νπνίνο ζα εξγάδεηαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε εηζαγσγή 

ραξαθηεξηζηηθνχ ζήκαηνο ζηα δίθηπα.  Με ηνλ αληρλεπηή ζα γίλεη ν εληνπηζκφο ηεο 

νδεχζεσο ησλ δηθηχσλ θαη κε δνθηκαζηηθέο ηνκέο, εθζθαθέο, ζα πξνζδηνξηζζεί θαη ε θχζε 

ηνπ δηθηχνπ (ηειεθσληθφ θαιψδην, ειεθηξηθφ θαιψδην, ζσιήλεο πδξεχζεσο). 

 

 7. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο θαη εληνπηζκνχ ζα απνηππσζνχλ πάλσ ζε 

ζρέδην θάηνςεο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. Πάλσ ζε απηφ, κε ραξαθηεξηζηηθή 

γξακκνγξαθία, ζα παξηζηάλνληαη θαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ 

θαισδίνπ, δειαδή ε πξνζηαζία επί ηφπνπ κε εγθηβσηηζκφ εληφο ζθπξνδέκαηνο, ή ε 

κεηαηφπηζε εθηφο πεξηνρήο εξγαζηψλ κε πξνζζήθε λένπ ηκήκαηνο. 

 

 8. Σν ζρέδην απηφ ζα ππνβιεζεί ζηε Πξντζηακέλε Αξρή απφ ηελ Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία ην ηαρχηεξν, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ. Σν ζρέδην ζα ζπλνδεχεηαη κε 

πεξηγξαθή γηα πξνζηαζία ή κεηαηφπηζε ησλ δηθηχσλ. Δηδηθφηεξα ζηε πεξίπησζε ηεο επί 

ηφπνπ πξνζηαζίαο, ην θαιψδην ή ν ζσιήλαο πδξεχζεσο ζα ηνπνζεηείηαη κέζα ζε 

πιαζηηθφ ζσιήλα δηακέηξνπ 16 εθ., ν νπνίνο ζα εγθηβσηηζζεί ζε ζθπξφδεκα (Β-160) 

ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 45x45 εθ. 

 

 9. Η εξγαζία πξνζηαζίαο ή κεηαηφπηζεο ζα εθηειεζζεί κεηά ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηε 

Πξντζηακέλε Αξρή. 

 

 10. Με βάζε ηα παξαπάλσ, νπδεκία δεκία απφ ηνλ Αλάδνρν επί πθηζηακέλσλ 

δηθηχσλ είλαη απνδεθηή. Αλ παξά ηαχηα θαηά ηε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πξνμελεζεί απφ ηνλ 

Αλάδνρν βιάβε ζε δίθηπα, ε απνθαηάζηαζε ηεο ζα βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ ίδην.  

Δμαίξεζε απφ απηφ απνηειεί ε πεξίπησζε γελνκέλεο βιάβεο επί πιαζηηθνχ αγσγνχ 

πδξεχζεσο ηνπ νπνίνπ ε βάζε δελ ππεδείρζε απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία κε 

αθξίβεηα ηνπιάρηζηνλ πέληε κέηξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε απνθαηάζηαζε ζα 

εθηειεζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζα 

πιεξσζεί ηδηαηηέξσο. 

 

 11. Η απνθαηάζηαζε ηνπ βιαβέληνο δηθηχνπ, πιελ πιαζηηθνχ ζσιήλα πνπ ζα 

πξνμελεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ δηθηχνπ, ζα εθηειείηαη φπσο 

παξαθάησ πεξηγξάθεηαη : 

 



  
  
  
 

  α. Τπφγεην ηειεθσληθφ θαιψδην : 

   Θα απνθαζίζηαηαη άκεζα, κε πξνζσξηλφ ηξφπν, ε ζπλέρεηα ησλ 

επηθνηλσληψλ θαη αθνινχζσο ζα αληηθαζίζηαηαη ην βιαβέλ θαιψδην κε λέν ζε φιν ην κήθνο 

ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ πιεζηεζηέξσλ ζπλδέζκσλ θαη ζε κήθνο φρη 

κεγαιχηεξν ησλ ζαξάληα (40) κέηξσλ θαισδίνπ. 

 

  β. Ηιεθηξηθφ  θαιψδην πςειήο ή ρακειήο ηάζεο : 

   Θα αληηθαζίζηαηαη κε λέν θαιψδην, ην ηκήκα ηνπ πθηζηακέλνπ δηθηχνπ, ην 

νπνίν επξίζθεηαη δέθα (10) κέηξα εθαηέξσζελ ηεο βιάβεο. 

 

  γ. Αγσγφο δηθηχνπ χδξεπζεο : 

   Θα αληηθαζίζηαηαη, κε λέν ζσιήλα ην ηκήκα ην νπνίν επξίζθεηαη δέθα (10) 

κέηξα πεξίπνπ εθαηέξσζελ ηεο βιάβεο. 

 

  δ. Αγσγφο θαπζίκνπ : 

   Θα αληηθαζίζηαηαη, κε λέν αγσγφ ην ηκήκα ην νπνίν επξίζθεηαη δέθα πέληε 

(15) πεξίπνπ κέηξα εθαηέξσζελ ηεο βιάβεο. 

 

 12. Η εξγαζία αλαδεηήζεσο θαη εληνπηζκνχ κέζσ αληρλεπηνχ κεηάιισλ δελ 

πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα αιιά ε δαπάλε ηεο πεξηιακβάλεηαη αλαινγηθά ζηηο ηηκέο κνλάδνο 

ηνπ έξγνπ. Η εξγαζία φκσο πξνζηαζίαο ή κεηαηφπηζεο πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηηο 

ζπκβαηηθέο ηηκέο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή κε λέεο ηηκέο πνπ ζα ζπληαρζνχλ θαηά ηα λφκηκα 

θαη ε ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ην θνλδχιην ησλ απξνβιέπησλ. 

 
ΑΡΘΡΟ  17ο. σέδια απψ ηην εκηέλεζη - Οδηγίερ λειηοςπγίαρ και ζςνηήπηζηρ. 

 1. Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, κεηά ηελ απνπεξάησζε 

ηνπ φινπ έξγνπ θαη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ απφ ηε πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ, λα 

παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία δηακέζνπ ηνπ Δπηβιέπνληνο κεραληθνχ κία ζεηξά ζρεδίσλ ζε 

δηαθαλέο ραξηί θαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ, φισλ ησλ έξγσλ πνπ εθηειέζζεθαλ, φπσο απηά 

θαηαζθεπάζζεθαλ ηειηθά, δειαδή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

δηνξζψζεσλ, νη νπνίεο ίζσο έγηλαλ ζηα ζρέδηα πνπ εγθξίζεθαλ αξρηθά. 

 

 2. Πξηλ απφ ηε ζχληαμε ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα 

αλαδεηήζεη απφ ηελ Τπεξεζία πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζε φηη αθνξά ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ 

ζρεδίσλ. 

  Δηδηθφηεξα ηα ζρέδηα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ : 

 

  α. Να ζεκεηψλνληαη επί ησλ ζρεδίσλ εμ εθηειέζεσο ησλ λέσλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ, ηα παιαηά ππφγεηα δίθηπα πνπ εληνπίζζεθαλ θαηά ηηο εξγαζίεο εθζθαθήο γηα ηε 

ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ δηθηχσλ. 

 

  β. Όιεο νη ζέζεηο αιιαγήο θαηεπζχλζεσο ησλ λέσλ δηθηχσλ ζα εμαξηψληαη 

απφ ζηαζεξά ζεκεία, ζηα δε επζχγξακκα ηκήκαηα ε εμάξηεζε ζα γίλεηαη ζηα δηαζηήκαηα 

L/5, φπνπ L ην επζχγξακκν κήθνο ζε κέηξα (αιιά πάλησο φρη κηθξφηεξν απφ πελήληα 

κέηξα). 

 

  γ. Ωο ζηαζεξά ζεκεία εμαξηήζεσο ζα ιακβάλνληαη άθξα ζηαζεξψλ θαη 

κνλίκσλ θαηαζθεπψλ (θηηξίσλ, δξφκσλ, απνζεθψλ θιπ.) ζα απνθεχγεηαη δε λα 



  
  
  
 

ιακβάλνληαη σο ηέηνηα, ζεκεία πνπ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα κεηαθηλεζνχλ ή 

θαηαζηξαθνχλ (ζηχινη θσηηζκνχ, ζπγθεληξψζεηο πιηθψλ, κηθξά δέλδξα θιπ.). Δπί ησλ 

ζρεδίσλ εμ εθηειέζεσο ησλ λέσλ ππνγείσλ δηθηχσλ λα ζεκεηψλεηαη ε επηζήκαλζε  πνπ 

έγηλε ζηα ππφγεηα δίθηπα ζηηο ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπο, φπσο είλαη αιιαγέο 

θαηεπζχλζεσλ, ζχλδεζκνη δηαθιάδσζεο, ζχλδεζκνη πςειήο ηάζεο θιπ. 

 

  δ. Η επηζήκαλζε ησλ πάζεο θχζεσο δηθηχσλ ζα γίλεηαη φπσο  πξνβιέπεηαη 

ζηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηθηχνπ, κε ηελ αθφινπζε ηξνπνπνίεζε : 

   Σν ελδεηθηηθφ ζεκείν ζα ηνπνζεηείηαη παξαπιεχξσο ηνπ δηθηχνπ ζε 

απφζηαζε 40 - 60 εθ.  ζα θζάλεη κέρξη βάζνο 70 εθ. θαη ζηε πάλσ επηθάλεηα ηνπ ζα 

ζεκεηψλεηαη εγράξαθηα κε βέινο, ε θαηεχζπλζε πνπ επξίζθεηαη ην δίθηπν. 

 

  ε. ηηο ζέζεηο φπνπ ηα λέα δίθηπα πέξαζαλ απφ θξεάηηα ή ζσιελψζεηο 

(πθηζηάκελεο ή λέεο), ζα γίλεηαη ηδηαίηεξε ππφδεημε ζην ζρέδην, θαη κάιηζηα εθφζνλ ε 

δηάβαζε ησλ δηθηχσλ είλαη πνιπδηαπιηθή ζα θαζνξίδεηαη θαη ζέζε ηεο ζσιήλσζεο απφ ηελ 

νπνία πέξαζε. 

 

  ζη. ηελ πεξίπησζε φπνπ ιφγσ ζηελφηεηαο ρψξνπ ή γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, 

λέν δίθηπν ηνπνζεηήζεθε ζε παιηφ ραληάθη πνπ επαλαζθάθζεθε, ηφηε ζην ζρέδην εμ 

εθηειέζεσο ζα παξηζηάλνληαη, κε δηαθνξεηηθή γξακκνγξαθία θαη ηα δχν ή ηξία δίθηπα, ε δε 

ζρεηηθή ηνπο ζέζε ζην ζρέδην (δεμηφ, αξηζηεξφ, κεζαίν) ζα αληαπνθξίλεηαη ζηε πξαγκαηηθή 

ζρεηηθή ζέζε. 

 

  δ. Η θιίκαθα ησλ ζρεδίσλ εμ εθηειέζεσο ησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζα 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, έηζη ψζηε ηα ζρέδηα λα είλαη επαλάγλσζηα 

θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζην πξννξηζκφ ηνπο. 

 

 3. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη, καδί κε ηα ζρέδηα απφ ηε εθηέιεζε ζε 

δηαθαλέο, πιήξεηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηα 

Διιεληθά, φπσο θαη ηερληθά εγρεηξίδηα θαη θαηαιφγνπο  αληαιιαθηηθψλ ζε πέληε (5) 

αληίηππα, ησλ κεραλεκάησλ πνπ ηπρφλ εγθαηαζηάζεθαλ απφ απηφλ θαη γηα θάζε κία ζέζε. 

 

 4. ε πεξίπησζε ακέιεηαο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο ε 

Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηελ εθηέιεζή ηεο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ  18ο. Τλικά κςπίος έπγος - Πποζυπινέρ Δγκαηαζηάζειρ ηος Αναδψσος - 

Πποζηαηεςηικέρ καηαζκεςέρ. 

 1. Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θπιάζζεη, κε δαπάλε ηνπ, ηα πιηθά, 

κεραλήκαηα, εξγαιεία πνπ ηνπ παξαδίδεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ γηα ρξήζε ή ελζσκάησζε 

θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε θαηαζηξνθή ή απψιεηά ηνπο, απφ πιεκκειή ρξήζε ή 

δηαθχιαμε. 

 

 2. Όιεο νη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηακνλήο, 

εξγαζηήξηα, γξαθεία θιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

εξγνιαβίαο, ζα αλεγεξζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο πνπ 

ζα επηηξέπνληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηηο ινηπέο αξκφδηεο αξρέο. 

 



  
  
  
 

 3. ε φζεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη αληηζηήξημε, ππνζηήξημε, ππνζεκειίσζε ή άιιε 

πξνζηαζία ππάξρνπζαο γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί 

ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο, φπσο θαη λα ιάβεη θάζε άιιν κέηξν, γηα λα απνθχγεη ηε 

πξφθιεζε δεκηψλ ζε ηξίηνπο ή ζηελ Τπεξεζία ή θαη ζην έξγν, απνδεκηνχκελνο γη' απηέο κε 

βάζε ηηο ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ ή κε βάζε ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ γηα ηηο 

εξγαζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην ζπκβαηηθφ Σηκνιφγην εξγαζίαο. 

 
ΑΡΘΡΟ  19ο. Καθαπιζμψρ επγοηαξίυν, καηαζκεςϊν και  εγκαηαζηάζευν. 

 1. Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ παξαδψζεη γηα ρξήζε 

θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ, φπσο θαη κεηά ην ηειείσκα φινπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη 

απνκαθξχλεη απφ ηνπο γχξσ απφ απηφ ην ηκήκα, ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα, 

θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε πνπ απαηηήζεθε θαη πξνβιέπεηαη απφ ην πξνεγνχκελν 

άξζξν 18 ηεο παξνχζεο, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά πνπ 

πιενλάδνπλ, ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο  κεραλεκάησλ θιπ., λα 

ζεθψζεη (θαηαζηξέςεη θιπ.) θάζε βνεζεηηθφ έξγν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Τπεξεζία ζαλ 

άρξεζην ή επηδήκην γηα ηε κεηέπεηηα ιεηηνπξγία (π.ρ. ησλ θηηξίσλ), λα ηζνπεδψζεη ηνπο 

ρψξνπο πνπ απηά ήηαλ αθεκέλα ή εγθαηεζηεκέλα θιπ., λα παξαδψζεη δε ηειείσο θαζαξέο 

ηφζν ηηο θαηαζθεπέο, φζν θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη 

γηα θάζε ηη άιιν πνπ απαηηείηαη γηα ηε παξάδνζε ηνπ έξγνπ γηα εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ ΔΤ θαη ηα ινηπά 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 

 

 2. Οκνίσο ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, εθφζνλ θαηά ηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο δελ 

ππάξρεη πιένλ ν ιφγνο χπαξμεο, λα θαζαηξέζεη, απνθνκίζεη θιπ. θάζε πξνζηαηεπηηθή 

θαηαζθεπή πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζίεο θαη παξαγσγή 

πιηθψλ) πνπ επηβιήζεθε απφ νπνηνδήπνηε ιφγν γηα λα απνθεπρζνχλ θάζε θχζεσο δεκηέο, 

αηπρήκαηα θιπ. ζε ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο, δέλδξα, αγξνχο, θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, 

θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη θάζε θχζεσο έξγα, φπσο θαη λα απνκαθξχλεη ηα 

πεξηθξάγκαηα ησλ εξγνηαμίσλ. 

 

 3. Δάλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία δελ πξνβεί ζηελ έλαξμε θαη κέζα ζε εχινγν ρξφλν ηειείσκα ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηψλ, απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ε δαπάλε πνπ έγηλε εθπίπηεη απφ 

ηε πξψηε πιεξσκή πξνο απηφλ, πέξα απφ ηε κε έθδνζε βεβαίσζεο γηα εκπξφζεζκε 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηφο ηνπ γη' απηφ ην ιφγν. 

 
ΑΡΘΡΟ  20ο. Ππψγπαμμα καηαζκεςήρ έπγυν. 

 1. Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ππνρξέσζε, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο, εθηφο θαη αλ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο λα ζπληάμεη θαη 

ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ρξνλνδηάγξακκα πνπ λα απεηθνλίδεη αλαιπηηθά ηελ έλαξμε, ηε 

δηαδνρή θαη ηε δηάξθεηα φισλ ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, κέζα ζηε ηπρφλ ηκεκαηηθή θαη νιηθή πξνζεζκία 

απνπεξάησζήο ηνπ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 32 ηνπ Π.Γ. 609/85. 

 

 2. Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, λα 

ζπλεξγαζζεί κε ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ γηα λα εμεηάζνπλ καδί ηα ζέκαηα πνπ ππάξρνπλ 

θαη λα επηιέμνπλ ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εηζαρζνχλ ζην ρξνλνδηάγξακκα. 



  
  
  
 

Σν ρξνλνδηάγξακκα κε ππνγξαθή θαη ηνπ Δπηβιέπνληνο κεραληθνχ ζα ππνβάιιεηαη ζηελ 

Τπεξεζία γηα έγθξηζε. 

 

 3. ε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ γεληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ ή χπαξμεο θαζπζηεξήζεσλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ηεο Τπεξεζίαο θαη ζε 

θιίκαθα πνπ λα επηδξά ζηε ηήξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, απηφ ζα αλαζπληάζζεηαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν, ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία γηα 

έγθξηζε, καδί κε αλαιπηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθάιεζαλ ηελ 

αλαζχληαμε. 

 

 4. Αλάινγα κε ηε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ έξγνπ, θαηά ηε θξίζε ηεο 

Τπεξεζίαο, ζα ζπληάζζεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα κε ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο ή 

θαηά απινχζηεξν ηξφπν. 

 
ΑΡΘΡΟ  21ο. Δπίβλετη καηαζκεςήρ ηος έπγος 

 Πέξα απφ ην φηη πξνβιέπεηαη ζην ζρεηηθφ κε ηελ επίβιεςε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

άξζξν 28 ηνπ Π.Γ. 609/85, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ : 

 α. Ο επηβιέπσλ ην έξγν θαη νη βνεζνί ηνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα 

κεηαβάιινπλ ηηο δηαηάμεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο έγγξαθε 

έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο γη' απηφ, ε δε παξνπζία απηψλ πνπ αζθνχλ ηελ επίβιεςε 

δελ απαιιάζζεη θαζφινπ ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζχκβαζε. 

 

 β. Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη επαξθή κεηαθνξηθά κέζα γηα ηε θίλεζε 

φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο πνπ αζθεί ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, ηφζν απφ ηε 

πιεζηέζηεξε πφιε πξνο ηε πεξηνρή ησλ έξγσλ, φζν θαη κέζα ζηε πεξηνρή απηή, φιεο δε νη 

ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηε θίλεζε απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 
ΑΡΘΡΟ  22ο. Δπιμεηπήζειρ Δπγαζιϊν 

 1. Γηα ηηο επηκεηξήζεηο ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 38 ηνπ Π.Γ. 609/85. 

 

 2. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ 

εηδψλ ησλ εξγαζηψλ, ηζρχνπλ ηα Σηκνιφγηα ηεο εξγνιαβίαο. 

 

 3. Γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ νξίδεηαη κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ν ηξφπνο 

επηκεηξήζεσο, ζα επηκεηξεζνχλ θαη ζα πιεξσζνχλ νη κνλάδεο εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηηθά 

ζα εθηειεζζνχλ θαη δε ζα ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ πθηζηάκελεο ζπλζήθεο γηα ηδησηηθά έξγα. 

 
ΑΡΘΡΟ  23ο. Γοκιμέρ Δγκαηαζηάζευν 

 1. Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη φηαλ νινθιεξσζεί ε πεξάησζε ησλ 

εξγαζηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξεψλεηαη λα πξνβαίλεη ζηηο 

απαηηνχκελεο δνθηκέο κε δηθά ηνπ κέζα θαη φξγαλα θαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο (εθηφο απφ ην 

απαηηνχκελν γηα ηηο δνθηκέο ειεθηξηθφ ξεχκα θαη θαχζηκν, ηα νπνία ζα βαξχλνπλ ηελ 

Τπεξεζία). Οη δνθηκέο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη λα επηηεπρζνχλ ηα απαηηεηά 

απνηειέζκαηα, νπφηε ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ, ην νπνίν ζα ζπλππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζα επηζπλάπηεηαη ζην πξσηφθνιιν 

πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 



  
  
  
 

 

 2. Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηηο 

ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο. 

 

 3. Οη δνθηκέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη έγθαηξα κε ηξφπν ψζηε ηπρνχζα αζηνρία ηεο 

εγθαηαζηάζεσο λα κελ έρεη επηπηψζεηο ζηηο αθφινπζεο εξγαζίεο. 

 

 4. Σνλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο νη επηηπρείο δνθηκέο απνηεινχλ 

πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε βεβαίσζεο πεξαηψζεσο εξγαζηψλ. 

 
ΑΡΘΡΟ  24ο. Υπήζη έπγος ππιν απψ ηην αποπεπάηυζη 

 Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη ζηε θαηνρή ηεο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη 

νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη πεξαησζεί ή έρεη κεξηθά εθηειεζζεί.  Απηή φκσο ε 

θαηνρή ή ρξήζε δε ζεσξείηαη φηη απνηειεί απνδνρή νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο πνπ δελ έρεη 

εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.  Δάλ ε θαηνρή ή ρξήζε απφ ηνλ 

εξγνδφηε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θαζπζηεξήζεη ηε πξφνδν ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ απηφ 

ζα ιεθζεί ππφςε απφ ηελ Τπεξεζία, πνπ ζα δψζεη αλάινγε αχμεζε ησλ πξνζεζκηψλ 

απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ, χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ζα ππνβάιιεη λνκφηππα, ν Αλάδνρνο.  

Δάλ δε απηή ε θαηνρή ή ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ επηβάιιεη πξφζζεηεο δαπάλεο ζηνλ 

Αλάδνρν, ηφηε ε Τπεξεζία ζα θαηαβάιεη ζ' απηφλ ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο κε βάζε 

πξσηφθνιιν θαζνξηζκνχ λέσλ ηηκψλ πνπ ζα ζπληαρζεί. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία ζα απνθαζίζεη λα πξνβεί ζηε θαηνρή ή ρξήζε ηκήκαηνο 

ηνπ φινπ έξγνπ πιήξσο απνπεξαησκέλνπ ή φρη, δηαηάζζεη ηε δηνηθεηηθή παξαιαβή ηνπ 

φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 56 ηνπ Π.Γ. 609/85. 

 
ΑΡΘΡΟ  25ο. Τποσπέυζη ζςνηήπηζηρ ηος έπγος απψ ηον Ανάδοσο. 

 Ο ρξφλνο εγγχεζεο, δειαδή ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ γεληθά νξίδεηαη ζε δέθα πέληε 

(15) κήλεο εθηφο αλ νξίδεηαη αιιηψο ζηελ Δ..Τ. Γεληθά γηα ην ρξφλν εγγχεζεο ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 7 παξ. 6, ζην άξζξν 11 παξ. 1 ηνπ Ν.1418/84 θαη ζην άξζξν 54 

ηνπ Π.Γ. 609/85. 

 
ΑΡΘΡΟ  26ο. Παποσή ηλεκηπικήρ ιζσωορ και νεποω. 

 1. Σνπηθή παξνρή ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη λεξνχ δε δηαηίζεηαη.  Δθφζνλ φκσο θαηά 

ηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ππάξρεη ζρεηηθή επάξθεηα ζηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

Μνλάδνο, φηαλ ην έξγν εθηειείηαη κέζα ζην ρψξν ηνπο είλαη δπλαηφ λα δηαηίζεηαη ειεθηξηθή 

ηζρχο ή θαη λεξφ κε πιεξσκή πνπ ζα ζπκθσλεζεί θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο πεξί αζθαιείαο. 

 

 2. Σηο γελλήηξηεο, κεηαζρεκαηηζηέο, θαιψδηα ζχλδεζεο θιπ. πνπ κπνξεί λα 

απαηηεζνχλ, πξέπεη λα πξνκεζεπζεί θαη εγθαηαζηήζεη ν Αλάδνρνο κε θξνληίδα θαη 

δαπάλε δηθή ηνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ  27ο. Μέηπα ςγιεινήρ - Ππϊηερ βοήθειερ 

 Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη, κε δηθή ηνπ δαπάλε, ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ρψξνπο 

πγηεηλήο (ππνρξεσηηθά WC, πξναηξεηηθά ληνπο) γηα ρξήζε απηψλ πνπ αζρνινχληαη ζηα 

έξγα θαη ζα θξνληίδεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο. Οθείιεη επίζεο λα εγθαηαζηήζεη ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ ζηνηρεηψδεο θαξκαθείν 



  
  
  
 

κε επαξθή εθνδηαζκφ γηα λα κπνξεί λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο πξψηεο βνήζεηεο ζε 

κηθξνηξαπκαηηζκνχο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 

 
ΑΡΘΡΟ  28ο. Δκπηκηικέρ Ύλερ 

 Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχεηαη ηηο εθξεθηηθέο χιεο πνπ ζα απαηηεζνχλ, φπνπ 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπο, ηφζν γηα ηελ φξπμε πιηθψλ φζν θαη γηα ηνπο εθβξαρηζκνχο ζηνλ 

ηφπν ησλ έξγσλ, θαη ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο αζθαιείαο, φπσο θαη ηηο εηδηθφηεξεο δηαηαγέο ηεο Μνλάδαο πνπ ηζρχνπλ, σο πξνο 

ηε πξνκήζεηα, κεηαθνξά, δηαθχιαμε, δηάζεζε θαη επηζηξνθή ησλ πνζνηήησλ πνπ ηπρφλ δε 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 
ΑΡΘΡΟ  29ο. Πεπιοπιζμοί Κςκλοθοπίαρ 

 1. Μέζα ζηηο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο ην πξνζσπηθφ θαη ηα κεραλήκαηα ηνπ 

Αλαδφρνπ ζα θηλνχληαη κφλν ζηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, ζηε ζέζε ή ζέζεηο 

απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ζπγθέληξσζεο κεραλεκάησλ ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο θαη ζηνπο 

δξφκνπο πξνζπέιαζήο ηνπο. 

Σα φξηα ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ εθηέιεζεο έξγσλ, ζέζεσλ απνζήθεπζεο θαη 

ζπγθέληξσζεο θαη νη δξφκνη πξνζπέιαζεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαηεζνχλ, ζα 

θαζνξηζζνχλ απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηξαηησηηθέο Αξρέο, κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ν Αλάδνρνο. 

 

 2. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηξφπν 

πνπ λα κελ εκπνδίδεη ηηο πξνζπειάζεηο αεξνζθαθψλ πξνο δηάδξνκν, δάπεδα θαη ινηπέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ αεξνδξνκίνπ, φηαλ εθηεινχληαη έξγα κέζα ζ' απηφ. 

 
ΑΡΘΡΟ  30ο. Καιπικέρ ςνθήκερ 

 Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ππνινγίδεηαη γεληθά κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηε πεξηνρή. Μεηά απφ απηφ, νπδεκία παξάηαζε δηθαηνινγείηαη εθηφο αλ 

επηθξαηήζνπλ αζπλήζηζηεο γηα ηε πεξηνρή θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 
ΑΡΘΡΟ  31ο. Γενικέρ Τποσπεϊζειρ ηος Αναδψσος 

 1. χκθσλα κε ην άξζξν 34 παξ. 11 ηνπ Π.Γ. 609/85, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα κελ παξαθσιχεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ άιινπο εξγνιήπηεο 

(Αλαδφρνπο) νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο νη 

νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εξγνιαβία απηή. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ θαη ηνπο άιινπο 

εξγνιήπηεο ή πξνκεζεπηέο θαη λα ξπζκίδεη ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέζα ζην 

πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ψζηε λα κελ ηνπο παξεκβάιιεη εκπφδηα. 

 

 2. χκθσλα κε ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο νδεγίεο ηεο 

Δπίβιεςεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κνξθψλεη ή λα δηαλνίγεη ζηα εθηεινχκελα ππ' 

απηφλ παληφο είδνπο ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ, ηηο απαηηνχκελεο νπέο δηφδνπ ή θσιηέο ή 

αχιαθεο εληνηρίζεσο ησλ ζσιήλσλ ή εμαξηεκάησλ ησλ δηαθφξσλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 

έξγσλ ηνπ. 

 

 3. Οπσζδήπνηε απαγνξεχεηαη ε κφξθσζε απφ ηνλ Αλάδνρν νπψλ ή θσιεψλ ζηα 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ηκήκαηα ησλ θηηξίσλ, ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ 

επηβιέπνληα κεραληθνχ. 



  
  
  
 

 

 4. ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλνληαη, πιελ ηεο δαπάλεο 

δηαλνίμεσο, θαη ε δαπάλε απνθαηαζηάζεσο ησλ κνξθνπκέλσλ ή δηαλνηγνκέλσλ θσιεψλ, 

νπψλ ή απιαθψλ γηα ηε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελψζεσλ ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
ΑΡΘΡΟ  32ο. Διδικέρ διαηάξειρ για έπγα σπημαηοδψηηζηρ ΝΑΣΟ 

 Δθφζνλ ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ΝΑΣΟ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.Γ. 45/73. 

 
ΑΡΘΡΟ  33ο. Γενικά Έξοδα - Δπγολαβικψ Όθελορ - Κπαηήζειρ 

 1. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ δηαθνξνπνηνχληαη ηφζν ηα 

πνζνζηά πξνζαχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα Γεληθά Έμνδα θαη Όθεινο ηνπ 

Αλαδφρνπ, φζν θαη νη θξαηήζεηο επί ησλ πιεξσκψλ. Γηαθξίλνληαη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

ρξεκαηνδφηεζεο : 

 

  α. Υξεκαηνδφηεζε   απφ   ηνλ   Σαθηηθφ   Πξνυπνινγηζκφ   ηνπ   Κξάηνπο 

(ΔΘΝΙΚΑ). 

 

   β. Υξεκαηνδφηεζε απφ θνλδχιηα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΔΘΝΙΚΑ). 

 

  γ. Υξεκαηνδφηεζε απφ πηζηψζεηο Κνηλνχ Ακπληηθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΝΑΣΟ) 

θαη παληφο άιινπ πξνγξάκκαηνο, εμσηεξηθήο βνήζεηαο Ηλσκέλσλ  Πνιηηεηψλ,  φισλ ησλ 

παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ ράξηλ ζπληνκίαο "Υξεκαηνδφηεζε απφ πηζηψζεηο ΝΑΣΟ". 

 

 2. Γηα  έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ πηζηψζεηο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηζρχνπλ 

ηα παξαθάησ : 

 

  α. Πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα, φθεινο θιπ. Αλαδφρνπ. 

 

   (1) Δίθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο 

ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ηνπ πκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ (κεηά απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο έθπησζεο) θαη ησλ Νέσλ Σηκψλ Μνλάδνο. 

 

   (2) Γέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) επί ηεο πξαγκαηηθήο δαπάλεο γηα πιηθά θαη 

εκεξνκίζζηα εξγαηνηερληηψλ ηνπ Αλαδφρνπ  θιπ. ηα νπνία ζα αλαισζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε 

απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζηελ απφ ηε δεκνπξαζία έθπησζε. 

Σν πνζνζηφ φκσο ηνχην ππφθεηηαη ζηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηε 

παξάγξ. 10 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Π.Γ. 609/85. 

 

  β. Οη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηνπο εθδηδφκελνπο ινγαξηαζκνχο γηα 

εξγαζίεο κε βάζε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη πνζνζηφ γεληθψλ 

εμφδσλ, νθέινπο θιπ. (εξγνιαβηθφ πνζνζηφ) ή κε βάζε ηηο δαπάλεο απνινγηζηηθψλ 

εξγαζηψλ, ππφθεηληαη ζήκεξα ζηηο παξαθάησ επηβαξχλζεηο, πνπ αλαθέξνληαη γηα 

ελεκέξσζε  ηνπ Αλαδφρνπ θαη ρσξίο λα πεξηνξίδνπλ ηελ Τπεξεζία : 

 

   (1) Κξάηεζε ππέξ ηνπ θαηά πεξίπησζε Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηέζζεξα ηνηο 

εθαηφ (4%). 

 



  
  
  
 

   (2) Κξάηεζε ππέξ ηνπ θαηά πεξίπησζε Σακείνπ Αιιεινβνεζείαο δχν ηνηο 

εθαηφ (2%). 

 

   (3) Κξάηεζε ππέξ ηνπ ΣΜΔΓΔ, ΔΜΠ έλα ηνηο εθαηφ (1%). 

 

   (4) Κξάηεζε ππέξ ΣΠΔΓΔ κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5%). 

 

   (5) Κξάηεζε ππέξ ΑΟΟΑ έλα θφκκα έλα  ηνηο εθαηφ (1,1%). 

 

   (6) Κξάηεζε  ππέξ ΣΔΔ κεδέλ θφκκα δχν ηνηο εθαηφ (0,2%). 

 

   (7) Φφξνο εηζνδήκαηνο (πξνπιεξσκή ζχκθσλα κε ην λφκν). 

 

   (8) Δηζθνξά ππέξ ΣΜΔΓΔ επί ηεθκαξηνχ, δειαδή κεδέλ θφκκα δχν ηνηο 

εθαηφ επί πιεξσκήο (0,2%). 

 

 3. Γηα έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ πηζηψζεηο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη 

πηζηψζεηο Κνηλήο Τπνδνκήο ΝΑΣΟ, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ : 

 

  α. Πνζνζηφ γηα Γεληθά Έμνδα, Όθεινο θιπ. Αλαδφρνπ : 

 

   (1) Γέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ 

 αλαθέξνληαη ζηε παξ. 2.α.(1). 

 

   (2) Γέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ 

 αλαθέξνληαη ζηε παξ. 2.α.(2). 

 

  β. Οη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ φπσο αλαθέξνληαη ζηε παξ. 2β ππφθεηληαη 

ζήκεξα ζηηο παξαθάησ επηβαξχλζεηο, πνπ αλαθέξνληαη γηα ελεκέξσζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη 

ρσξίο λα πεξηνξίδνπλ ηελ Τπεξεζίαο : 

 

   (1) Φφξνο  εηζνδήκαηνο (πξνπιεξσκή ζχκθσλα κε ην λφκν). 

 

   (2) Δηζθνξά ππέξ ΣΜΔΓΔ επί ηεθκαξηνχ, δειαδή κεδέλ θφκκα δχν ηνηο 

εθαηφ (0,2%) επί πιεξσκήο. 

 

 4. Καηά ηε ζχληαμε ησλ ηηκψλ κνλάδνο νη βαζηθέο ηηκέο ησλ πιηθψλ πνπ ειήθζεζαλ 

ππφςε πεξηιακβάλνπλ ηηο παληφο είδνπο επηβαξχλζεηο ησλ,  δειαδή θφξνπο, ηέιε, 

δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θιπ., γηα ηα νπνία ηζρχεη ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 

609/85. Δηδηθά γηα εζληθά έξγα, αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δνζεί 

δαζκνινγηθή ή θνξνινγηθή απαιιαγή ή κείσζε, απηή ζα εθπέζεη ζε σθέιεηα ηνπ έξγνπ 

(φρη ζε σθέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ) θαη είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Αλάδνρν. Σα παξαπάλσ 

ηζρχνπλ θαη γηα ηηο λέεο ηηκέο  κνλάδνο πνπ πηζαλφλ λα ζπληαρζνχλ. 
 
ΑΡΘΡΟ  34ο. Διδικέρ Γιαηάξειρ πεπί Φ.Π.Α. 

 Αλάινγα κε ηε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ ηα παξαθάησ, ζρεηηθά κε 

ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) : 

 



  
  
  
 

 α. Όηαλ ηα έξγα είλαη Δζληθά (ρξεκαηνδνηνχκελα είηε απφ ηνλ Σαθηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ, είηε απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ) ηζρχνπλ γεληθά νη 

δηαηάμεηο πεξί Φ.Π.Α., δειαδή ν Κχξηνο ηνπ έξγνπ (Τπεξεζία ηνπ ΤΔΘΑ) θαηαβάιιεη ζηνλ 

Αλάδνρν Φ.Π.Α. 

 

 β. Όηαλ ηα έξγα είλαη ΝΑΣΟ (κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγξ. 1γ. ηνπ άξζξνπ 33 ηεο 

παξνχζαο) δελ επηβαξχλνληαη κε Φ.Π.Α. ε εηζαγσγή θαη ε παξάδνζε εηδψλ θαη πάζεο 

θχζεσο πιηθψλ πνπ πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν, θαζψο θαη νη παξνρέο 

ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο ιεπηνκεξψο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ' αξηζκ. Π.4056/3029/17.6.87 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, 

πεξί "Φνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο εηδψλ εηζαγνκέλσλ ή παξαδηδνκέλσλ γηα εθηέιεζε έξγσλ 

ηνπ Κνηλνχ Ακπληηθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΝΑΣΟ) θαη ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο (ΠΒΚ)". 

 
ΑΡΘΡΟ  35ο. Σψπορ διαμονήρ Αναδψσος 

 Πέξα απφ φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 26 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 609/85, ν Αλάδνρνο έρεη 

ππνρξέσζε λα νξίζεη ηνλ αληίθιεηφ ηνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη φηαλ ην 

έξγν εθηειείηαη καθξηά απφ ηελ  έδξα ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, λα νξίζεη αληίθιεηφ ηνπ 

κε έδξα ηε πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ  36ο. Σποποποίηζη ψπυν ηηρ Γ..Τ. 

 Η Τπεξεζία κπνξεί ζηελ Δ..Τ. (Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ) λα ηξνπνπνηεί  

άξζξα απηήο ηεο Γ..Τ., εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη θαη νπσζδήπνηε κεηά απφ 

γλσκάηεπζε ηνπ αξκνδίνπ ΣΔ. 
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