


 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ: 7+1 ειδικοί «ρίχνουν φωσ» ςτισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ/ Βίντεο 

ΔΚΓΖΛΩΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΒΗΒΛΗΟΤ ΕΖΖ ΠΑΠΑΣΑΜΑΣΖ 

Σν ΣΜΔΓΔ,  ζην πιαίζην ηεο ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιεη λα 

αλαδεηθλύεη δηαξθώο ηνλ επηζηεκνληθό ξόιν ηωλ κεραληθώλ θαη ηελ ηδηαίηεξε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ παξαγωγή ηωλ έξγωλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο 

αγθάιηαζε ηελ εθδήιωζε παξνπζίαζεο ηεο 20ήο Μαϊνπ ηνπ βηβιίνπ ηνπ θ.Εήζε 

Παπαζηακάηε, Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ, Πξνϊζηακέλνπ ζε Σερληθέο Τπεξεζίεο 

Γεκνζίωλ Έξγωλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη από ην 2008 Δηζεγεηή 

ζε εκηλαξίωλ Γεκνζίωλ Έξγωλ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) κε ηίηιν «Δθηέιεζε – Δπίβιεςε Γεκνζίσλ Έξγσλ – 

Πξφηππνο Οδεγφο κε ηνλ Ν. 4412/2016» (Δθδόζεηο Εήηε). 
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Το βιβλίο ππολόγιζαν οι: 

 Ο κ. Κωνςταντίνοσ Μακζδοσ, Πρόεδροσ του ΤΜΕΔΕ, 

 οι κ.κ. Ανδρζασ Αναγνωςτόπουλοσ και Παφλοσ Μαρίνοσ, ομότιμοι Καθηγητζσ του 

ΕΜΠ, άνθρωποι τησ Ακαδημαϊκήσ  κοινότητασ, οι οποίοι ζχουν αφήςει το ςτίγμα 

τουσ διεθνώσ για την επιςτημονική τουσ πρωτοπορία. 

 Ο κ. Απόςτολοσ Καραναςτάςθσ, πρώην Πρόεδροσ του ΤΕΕ/ΤΑΣ, Βουλευτήσ, 

Ειςηγητήσ του του Ν.4412/2016 ςτην Ολομζλεια τησ Βουλήσ 

 Η κα Τηοφλια Τςαλίκθ, Επιθεωρήτρια Δημοςίων Ζργων και Πρόεδροσ Δ.Σ. του 

Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλ. Ανωτ. Σχολών, (Τμήματοσ Αττικήσ)και 

 ο κ. Δθμιτρθσ Παπαγιαννίδθσ, Γενικόσ Δ/ντήσ Στρατηγικοφ Σχεδιαςμοφ 

Μεταφορών & Οδικήσ Αςφάλειασ Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και Γενικόσ 

Γραμματζασ Κεντρικήσ Αντιπροςωπείασ ΤΕΕ. 

 Παρζμβαςη ζκανε ο κ. Πάρισ Παντουβάκθσ, Καθηγητήσ ΕΜΠ, Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών, Δ/ντήσ Εργαςτηρίου Δομικών Μηχανών & Διαχείριςησ Ζργων ΕΜΠ, 

Σηην Δκδήλωζη μεηαξύ άλλων παπέζηη η κα Σόληα Μνξνπνύινπ, Καθηγήηπια ηος 

ΔΜΠ και Ππόεδπορ ηηρ Ανηιπποζωπείαρ ηος ΤΔΔ, Ππόεδποι Πεπιθεπειακών ΤΔΔ, 

Καθηγηηέρ και μέλη ΓΔΠ Πολςηεσνείων και ΑΤΔΙ, εκππόζωποι επγοληπηικών 

ενώζεων, Σςλλόγος Μελεηηηών, Γημοζίων Υπαλλήλων (ΔΜΓΥΓΑΣ, ΠΟΜΗΓΔΤΥ) 

και άλλοι εκλεκηοί ζςνάδελθοι. 



 

Σηην ειζαγωγική ηος ομιλία ο ζςγγπαθέαρ καλωζόπιζε και εξέθπαζε ηιρ εςσαπιζηίερ 

ηος ππορ ηοςρ εκλεκηούρ ομιληηέρ και ηοςρ παπιζηαμένοςρ  ζηην εκδήλωζη. 

Ο κ. Νηίλνο Μαθέδνο μεηαξύ άλλων ανέθεπε για ηην έκδοζη : 

 

“Τν βηβιίν ζνπ Εήζε ην κειέηεζα πξνζεθηηθά. Καη ζέισ λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε 

κνπ γηα ηνλ θφπν θαη ην ρξφλν πνπ αθηέξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα καο ραξίζεηο έλα ηφζν 

ζεκαληηθφ βνήζεκα.  Γελ απνηειεί απιά έλαλ ρξήζηκν Οδεγφ κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο 

εμειίμεηο ζηελ πξφζθαηε λνκνζεζία, Αιιά έλα απαξαίηεην εξγαιείν δνπιεηάο γηα θάζε 

κεραληθφ πνπ εκπιέθεηαη ή ζέιεη λα εκπιαθεί ζηε δηαδηθαζία ησλ έξγσλ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 



Γε βνεζάεη απιά ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, αιιά 

εηζάγεη θαη θαηαηνπίδεη ηνλ κεραληθφ ζε λέεο έλλνηεο, απαξαίηεηεο ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπ θαζεκεξηλφηεηα. Απνηειεί έλα εγρεηξίδην δνπιεηάο γηα φινπο ηνπο κειεηεηέο 

εξγνιήπηεο, ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ηα ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη γηα ηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο, πξνθεηκέλνπ επηηέινπο λα κπνχκε ζε κία λέα επνρή δεκηνπξγίαο 

θαη επεκεξίαο γηα ηνλ ηφπν, κε φρεκα ηα έξγα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ξεπεξλψληαο ηα 

ιάζε  θαη ηηο παξαιείςεηο ηνπ παξειζφληνο, θαη αληηκεησπίδνληαο ξηδηθά ηηο αδπλακίεο 

ζην παξφλ. Ο λφκνο 4412/2016, ηνλ νπνίν θαη επίηξεςέ κνπ λα πσ, «μεθνθαιίδεηο» 

κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ ζνπ”. 

Δκείο ζέινπκε λα κηιάκε θαη θπξίσο λα δξνχκε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία. Ο 

θαιφο ζπλάδειθνο Εήζεο Παπαζηακάηεο, κε ην βηβιίν ηνπ ζπκβάιεη ζεκαληηθά θη 

απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οη ζπνπδέο ηνπ, ε επηζηεκνληθή ηνπ 

θαηάξηηζε, αιιά θπξίσο ε πνιπεηή εκπεηξία ηνπ απνηεινχλ εγγχεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Τν ζεκαληηθφ γηα εκάο είλαη φηη απνηειεί έλαλ νδεγφ δνκεκέλν ζηε θχζε ηνπ κεραληθνχ. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ εθζθαθή θαη ηε ζεκειίσζε, δειαδή απφ ηελ «Τερληθή Δπάξθεηα 

ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ» θαη ηε Φξεκαηνδφηεζε, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ κε 

ηελ παξαιαβή θαη ιεηηνπξγία ηνπ, ρσξίο λα παξαβιέπεη ηνλ ζεκαληηθφηαην παξάγνληα 

ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ρξεζηψλ. Τν δε CD Rom πνπ 

ζπλνδεχεη ην βηβιίν απνηειεί άιιε κία θαηλνηνκία, ηελ νπνία βξήθα ηδηαίηεξα ρξεζηηθή 

θαη ήδε βξίζθεηαη ζην ζπξηάξη κνπ θαη θαιφ ζα ήηαλ λα βξίζθεηαη απφ ζήκεξα θαη ζηα 

δηθά ζαο ζπξηάξηα, θαζψο, πιένλ ησλ άιισλ, πεξηιακβάλεη ζε ςεθηαθή κνξθή ηηο 

νθεηιφκελεο πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο. Ο θαιφο ζπλάδειθνο Εήζεο Παπαζηακάηεο ζήκεξα 

καο ράξηζε έλα πνιχηηκν εξγαιείν δνπιεηάο θαη πξνθνπήο γη’ απηφ θαη ηνλ επραξηζηψ 

πνιχ απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ» 

Ο θ. Αλδξέαο Αλαγλωζηόπνπινο μεηαξύ άλλων ανέθεπε για ηην έκδοζη: 

 

«Φαίξνκαη ηδηαίηεξα γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη λα πξνινγίζσ ηνλ παιηφ κνπ θνηηεηή, 

Εήζε Παπαζηακάηε, ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ «Δθηέιεζε – Δπίβιεςε 



Γεκνζίσλ Έξγσλ. Τν ελ ιφγσ βηβιίν ην δηάβαζα κε κεγάιν θαη ζεσξψ φηη είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο νδεγφο γηα ηελ θαηαλφεζε ζεκάησλ θαη λέσλ ελλνηψλ πνπ εηζάγεη, ηφζν γηα 

ηνπο εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ, φζν θαη γηα ηνπο Γεκφζηνπο θνξείο. 

 Σην βηβιίν παξνπζηάδνληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο δεκνζίνπ 

έξγνπ,  απφ ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζηνλ πξνγξακκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ θνξέα, ηελ 

πξνεηνηκαζία, ηελ σξίκαλζε θαη ηε δεκνπξάηεζή ηνπ, ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ, ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ απφ ηελ αλαζέηνπζα ππεξεζία. Αλαιχνληαη 

ηα επηκέξνπο άξζξα ηνπ Ν.4412/2016, αθνινπζψληαο ηε ρξνληθή εμέιημε ησλ 

δηαδηθαζηψλ, επηζεκαίλνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο θαη νη θαηλνηνκίεο ηνπ λένπ λφκνπ 

θαη απνζαθελίδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ είραλ πξνβιεκαηίζεη ζην παξειζφλ ηνπο 

ππνςήθηνπο αλαδφρνπο. Με ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ δηαπίζησζα φηη γηα δηαηάμεηο θαη 

αληηθείκελα πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ πξνθαιέζεη δηθαζηηθέο δηελέμεηο, παξαηίζεηαη ε 

ζρεηηθή λνκνινγία ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

ζρεηηθψλ δεηεκάησλ.  

            Δχρνκαη ζηνλ θ. Παπαζηακάηε λα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ θαη λα ην ζπκπιεξψλεη 

ζηαδηαθά ζχκθσλα κε ηηο εμειίμεηο θαη ηα αλαθπφκελα πξνβιήκαηα θαη έρεη ηηο 

επραξηζηίεο ηνπ Τερληθνχ θφζκνπ γηα ηε ζπκβνιή ηνπ.” 

Ο κ. Παύινο Μαξίλνο μεηαξύ άλλων ανέθεπε για ηην έκδοζη: 

 

“Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη ηηκεηηθφ γηα έλαλ Παλεπηζηεκηαθφ δάζθαιν λα 

πξνζθαιείηαη απφ έλαλ ζπνπδαίν πξψελ θνηηεηή ηνπ λα κηιάεη γηα έλα ηφζν ζεκαληηθφ 

βηβιίν ηνπ. Τν βηβιίν ηνπ πνπ δηάβαζα κνπ ήηαλ ηδηαίηεξα επράξηζην θαη σο Καζεγεηήο 

θαη Τερληθφο Σχκβνπινο κεγάισλ Έξγσλ έκαζα φια ηα ζπκβαηηθά, ηα νπνία θαη 

ζπλδχαζα κε φια απηά κε ηα νπνία αζρνινχκαη ζε φιε κνπ ηε ζηαδηνδξνκία σο 

Καζεγεηήο ηνπ ΔΜΠ αιιά θαη σο Σχκβνπινο Καηαζθεπήο κεγάισλ Έξγσλ.  Δίλαη έλα 

βηβιίν δνζκέλν κέζα απφ ην πξίζκα θαη ηελ νπηηθή γσλία ελφο αλζξψπνπ πνπ 

αζρνιείηαη επί 24 έηε κε ηελ Δπίβιεςε Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ.  



Τν βηβιίν απνηειεί απφζηαγκα ηνπ ζπγγξαθέα απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία ζε 

Θέκαηα πνπ έρνπλ αλαθχςεη είηε σο Δπηβιέπσλ Μεραληθφο είηε σο Πξντζηάκελνο ηεο 

Υπεξεζίαο Δπίβιεςεο θαη Πνηνηηθνχ ειέγρνπ.” 

Τα ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα: 

1. Παρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ Εκτζλεςθσ Δθμοςίου Ζργου με όλα τα κζματα που 

μπορεί θ εν λόγω ζννοια να περιλαμβάνει. 

2. Εγκρίςεισ μελετών και τισ απαραίτθτεσ Τροποποιιςεισ τθσ υφιςτάμενθσ Μελζτθσ  

3. Θζματα διαχείριςθσ τθσ ποςότθτασ των εργαςιών (Τρόποσ ςφνταξθσ και ελζγχου 

Επιμετριςεων και Λογαριαςμών) 

4. Χρονοπρογραμματιςμόσ και Θζματα Διαχείριςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου εκτζλεςθσ 

του Ζργου  

5. Θζματα Ποιοτικοφ Ελζγχου των εκτελουμζνων Ζργων  

6. Όλα τα κζματα που αφοροφν ςτθν Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων ςτον 

Ελλθνικό χώρο”. 

Σεκαληηθή θαηλνηνκία επίζεο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ είλαη ε επηζχλαςε –ζε ςεθηαθή 

κνξθή– φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ νη αλάδνρνη 

θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ νθεηιφκελσλ 

πξάμεσλ ηεο Δπηβιεπνπζψλ Υπεξεζηψλ. Σπκπιεξσκαηηθά ζηελ παξνχζα έθδνζε 

παξέρνληαη νη θπξηφηεξεο Δηζεγήζεηο απφ ηα Σεκηλάξηα Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ 

Έξγσλ». 

Τν ελ ιφγσ βηβιίν, γξακκέλν απφ έλαλ έκπεηξν Μεραληθφ, απνηειεί έλα ζεκαληηθφηαην 

Οδεγφ γηα θάζε Υπεξεζία, πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε θάζε εξγνηάμην ελψ κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφηαην βνήζεκα θαη γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ Πνιπηερληθψλ 

Σρνιψλ. 

Εήζε ζπλέρηζε ηελ ζπγγξαθή θαη αλακέλνπκε ηελ επφκελε έθδνζή ζνπ!»   

Ο κ.Απόζηνινο Καξαλαζηάζεο   ππώην Ππόεδπορ ηος ΤΔΔ/ΤΑΣ, Βοςλεςηήρ, εκ 

ηων εμπνεςζηών ηος Ν.4412/2016  και Διζηγηηήρ ηος ζηην Ολομέλεια ηηρ Βοςλήρ 

μεηαξύ άλλων ανέθεπε για ηην έκδοζη : 



 

“Έρσ ζήκεξα ηελ ηδηαίηεξε  ραξά λα πξνινγίζσ ηεο επίζεκε παξνπζίαζε ελφο 

ζεκαληηθνχ βηβιίνπ γηα ηνλ Ν. 4412/2016 πνπ ν θίινο, ζπλάδειθνο  

Θα απαηηεζεί δνπιεηά θαη ρξφλνο γηα λα κπνξέζνπκε λα ιεηηνπξγήζνπκε φινη ζην 

πιαίζην απηνχ ηνπ πνιπζρηδνχο λνκνζεηήκαηνο, αιιά ζα ηα θαηαθέξνπκε. Αθξηβψο ζ’ 

απηφ, πηζηεχσ φηη ην βηβιίν ηνπ Εήζε Παπαζηακάηε, πνπ θξαηάκε ζήκεξα ζηα ρέξηα 

καο, ζα ζπκβάιιεη ζεηηθά. Σηελ ππεξεηθνζαεηή ζηαδηνδξνκία ηνπ, δηαθξίζεθε σο 

ηθαλφο κεραληθφο θαη εμαηξεηηθφο δεκφζηνο ππάιιεινο, θπξίσο φκσο θαηέγξαςε ην 

ζηίγκα ηνπ σο βαζχο γλψζηεο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ησλ Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ. Ωο ζπλέπεηα απηνχ ππήξμε εηζεγεηήο ζε πιεζψξα ζεκηλαξίσλ πνπ 

δηνξγάλσζε ην Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & 

Απηνδηνίθεζεο γηα ηνπο λφκνπο 3316/2005, 3669/2008  θαη κεηέπεηηα ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Απνηειεί ηελ πξψηε ζπγγξαθηθή πξνζπάζεηα ηνπ Εήζε θαη θηινδνμεί λα απνηειέζεη έλα 

πξφηππν θαη έγθπξν Οδεγφ πξνο ηνπο εκπιεθνκέλνπο θαηά ηε δηάξθεηα Δθηέιεζεο ηεο 

Σχκβαζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, θαη ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θαη έλλνηεο πνπ ν εηζάγεη Ν. 4412 / 2016”.    

Η κ Σδνύιηα Σζαιίθε  μεηαξύ άλλων ανέθεπε για ηην έκδοζη : 



 

Ο εμαίξεηνο ζπλάδειθνο πνιηηηθφο κεραληθφο θ. Εήζεο Παπαζηακάηεο. πξνζθέξνληαο 

καο ην πφλεκα ηνπ έθαλε πξάμε ηελ πξνζπάζεηά καο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ, ν νπνίνο απνηειεί ηνλ βαζηθφ ππιψλα αλάπηπμεο ηεο ρψξαο.  

Τν βηβιίν, κε ην CD πνπ ην ζπλνδεχεη δελ είλαη απιψο εξγαιείν, είλαη πξαγκαηηθά ην 

κνλαδηθφ ζχγρξνλν βνήζεκα γηα ηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα. Πξαγκαηηθά, φ,ηη 

θαη λα αλαδεηήζεη θαλείο ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ , κε κηα 

πάξα πνιχ εχιεπηε γιψζζα, κηαο θαη ην ίδην είλαη ηδηαίηεξα θαινγξακκέλν.     

Γηαβάδνληαο ην ίδην ην βηβιίν αλαγλψξηζα θάζε ζπλάδειθν. Κη ήηαλ ζαλ λα ήκαζηαλ 

ζην ίδην γξαθείν, φια απηά ηα ρξφληα, λα ζπκκεξηδφκαζηε αγσλίεο, λα δίλνπκε ιχζεηο, 

λα πξνζαξκνδφκαζηε ζηηο αιιαγέο ηεο λνκνζεζίαο, ζην δήκν, ζηε Ννκαξρία ζηελ 

Πεξηθέξεηα ζην Υπνπξγείν. Να αθξνβαηνχκε κεηαμχ απηνχ πνπ ζπνπδάζακε δει 

κεραληθνί θαη απηνχ πνπ ζπλερψο εληξπθνχκε, δειαδή ζηε λνκηθή.  

Τν βηβιίν απηφ απνηειεί έλα απαξαίηεην βνήζεκα γηα ηνπ ζπλαδέιθνπο θαη σο 

Δπηζεσξήηξηα Γεκνζίσλ Έξγσλ απφ ηψξα θαη πέξα πιένλ θαλείο ζπλάδειθνο δελ 

κπνξεί λα πεί φηη δελ ήμεξε.  

Ο ζπλάδειθνο Εήζεο Παπαζηακάηεο έθαλε απηφ πνπ δελ έθαλαλ δεκφζηνη θνξείο κε 

βαξχγδνππεο αξκνδηφηεηεο, κεγάιν πξνυπνινγηζκφ, πξφζβαζε ζε θνλδχιηα ηερληθήο 

βνήζεηαο: Να βγάιεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν κέζα απφ ηελ εκπεηξία, κε αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο απφζηαγκα δνπιεηάο αιια θαη αγάπεο γηα ηνλ θιάδν γηα ηα έξγα θαη πάλσ 

απ’ φια γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη απηφ ην βηβιίν πέξα απφ ηελ 

πξνθαλή θαη άκεζε ρξεζηηθφηεηά ηνπ, κπνξεί λα απνηειέζεη νδεγφ γηα ην κέιινλ!  

Πξέπεη λα πάκε πέξα απφ λφκν, ζε εξγαιεία εθαξκνγήο ππνζηήξημεο ησλ ζπκβάζεσλ, 

έμππλεο αλαιχζεηο ηηκψλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ 

ρεηξηζηψλ ησλ ζπκβάζεσλ! Απηά θαη άιια πνιιά είλαη ζην ρέξη καο θαη αο 

αθνινπζήζνπκε ην παξάδεηγκα ηνπ Εήζε Παπαζηακάηε. Αο δνπιέςνπκε νκαδηθά γηα ην 

ζθνπφ απην!”. 



Ο κ.Γεκήηξεο Παπαγηαλλίδεο, ανέθεπε για ηην έκδοζη μεηαξύ άλλων: 

 

«Φάξεθα ηδηαίηεξα πνπ ην βηβιίν ηνπ θίινπ κνπ ηνπ Εήζε είλαη απφζηαγκα ηεο δνπιεηάο 

ηνπ θαη ηνπ πάζνπο ηνπ γηα ηα Γεκφζηα Έξγα. Τηο θαιέο επνρέο ζα ην έπαηξλαλ απφ ηελ 

Τερληθή Βνήζεηα νη Γηαρεηξηζηηθέο, νη Γήκνη θαη φιεο νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο. Θα 

ηνικήζσ λα πσ κε θίλδπλν λα παξεμεγεζψ φηη ην βηβιίν ηνπ Εήζε είλαη θαιχηεξν απφ 

ηνπ θ. Κσηζνβίλνπ ή ηνπ θ. Μεηθίδε: Δίλαη πην ζπλνπηηθφ, πνιχ θαινγξακκέλν, 

γξακκέλν απφ έλαλ Μεραληθφ πξνο Μεραληθνχο, λέν άλζξσπν θαη ρσξίο λα ζέισ λα 

ζίμσ ηα ππάξρνληα βηβιία πνπ έρνπκε ζηα ππνπξγεία, είλαη πνιχ εχθνιν λα ην 

δηαβάζεηο θαη δελ είλαη έλα βηβιίν θνπξαζηηθφ, πνιπζέιηδν πνπ αλαθέξεη αλαιπηηθά 

φια ηα άξζξα ηνπ Νφκνπ θαη ηηο Απνθάζεηο θαη δελ είλαη θνπξαζηηθφ (νχησο ή άιισο 

ηελ απφθαζε θάλνληαο θιηθ ηε βξίζθεηο). 

            Τν κεγάιν κπζηηθφ είλαη φηη πεξηιακβάλεη θαη ην CD ην νπνίν πξαγκαηηθά ζα 

καο βνεζήζεη θαη αλαθάιπςα φηη γηα πξψηε θνξά έρεη πξαγκαηηθά κηα θαιή πεξηγξαθή. 

Οχησο ή άιισο ν λφκνο έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα: Σε έλα λνκνζέηεκα βξίζθεηο ηα 

πάληα γηα ηα Έξγα, ηηο Μειέηεο θαη ηηο πξνκήζεηεο. Τν κεηνλέθηεκα είλαη φηη ζηελ αξρή 

σο Αλαζέηνπζεο Αξρέο δελ μέξακε πψο λα ηνλ εθαξκφζνπκε. Τν άξηζην φκσο είλαη ν 

ερζξφο ηνπ θαινχ θαη απηφο ν Νφκνο είλαη πνιχ θαιφο θαη γη απηφ εγψ ηνλ 

ππεξαζπίδνκαη.  

            Σπλεπψο, εγψ Εήζε ζνπ δίλσ ζεξκά ζπγραξεηήξηα γηαηί ην βηβιίν είλαη πνιχ 

θαιφ  θαη καθάξη ηα Υπνπξγεία θαη νη Γήκνη λα κπνξέζνπλ λα ην πηνζεηήζνπλ γηαηί 

είλαη ηξνκεξφ εξγαιείν θαη είκαη πεξήθαλνο πνπ ζε έρσ θίιν». 

O κ. Πάξηο Παληνπβάθεο ανέθεπε για ηην έκδοζη μεηαξύ άλλων  : 



 

Μνπ είλαη ηδηαίηεξα επράξηζην λα ραηξεηίδσ ζήκεξα ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ θ. 

Παπαζηακάηε. Ο θ. Παπαζηακάηεο ζήκεξα παξνπζηάδεη επίζεκα ηελ πξψηε ηνπ 

ζπγγξαθηθή πξνζπάζεηα κε ην βηβιίν «Δθηέιεζε – Δπίβιεςε Γεκνζίσλ Έξγσλ  – 

Πξφηππνο Οδεγφο κε ην Ν4412/2016».  Τνλ ζπγραίξσ γηα ηελ πνιχρξνλε δνπιεηά ηνπ 

θαη ην πνιχ θαιφ απνηέιεζκα πνπ έρνπκε ζήκεξα φινη κπξνζηά καο. Σπλδπάδεη κε πνιχ 

θαιφ ηξφπν ηηο Αθαδεκατθέο ζπνπδέο ηνπ αιιά θαη ηελ πνιχρξνλε εκπεηξία θαη 

πξνζθνξά ηνπ ζηα ζρεηηθά ζέκαηα.  

Ζ ηερληθή λνκνζεζία πεξλάεη απφ ηελ απζηεξή καηηά ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ λνκηθνχ ζε 

εθείλε ηνπ κεραληθνχ πνπ ηελ εθαξκφδεη ζηα πιαίζηα ηεο δνπιεηάο ηνπ. Κη απηφ έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζην βηβιίν ζα βξεη ν αλαγλψζηεο ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή έλα πιήζνο εληχπσλ θαη παξαδεηγκάησλ γηα φιν ηνλ θχθιν δσήο 

ελφο δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ. Απηφ πξνζδίδεη ρξεζηκφηεηα αιιά θαη εθπαηδεπηηθή αμία 

ζην φιν εγρείξεκα. 

Γελ ζέισ λα επεθηαζψ πεξαηηέξσ ζηε ρξεζηκφηεηα ηνπ βηβιίνπ γηα ηνλ επαγγεικαηία 

κεραληθφ ηνλ νπνίν κπνξεί θαη λα γιηηψζεη απφ θηλδχλνπο θαη λνκηθέο επζχλεο, ζην 

νπνίν αλαθέξζεθαλ νη πξνεγνχκελνη νκηιεηέο. Όπσο αλέθεξε θαη ν θ. Παπαγηαλλίδεο 

ηα πεξηζζφηεξα βηβιία έρνπλ γξαθεί απφ δηθεγφξνπο θαη δελ γίλνληαη θαηαλνεηά απφ 

ηνπο Έιιελεο Μεραληθνχο. Ο θ. Παπαζηακάηεο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη πξσηνπφξνο 

εθφζνλ ζπλφςηζε ηελ εκπεηξία ηνπ ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ.  Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ην βηβιίν είλαη ηδηαίηεξα απαξαίηεην ζε φινπο ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο (Υπνπξγεία, 

Πεξηθέξεηεο, Γήκνη θιπ.) 

Τν βηβιίν παξάιιεια εθθξάδεη θαη ηελ ζχγρξνλε ηάζε ηεο λέαο γεληάο Μεραληθψλ, ε 

νπνία πέξαλ ηεο ηερληθήο γλψζεο δείρλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Τερληθή 

Ννκνζεζία. Έηζη ζα ήζεια λα εζηηάζσ ζηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηνπ βηβιίνπ γηα ηνλ 

θνηηεηή Μεραληθφ, σο πιηθνχ πνπ ζα ηνλ πξνεηνηκάζεη θαιχηεξα γηα ηε κειινληηθή 

επαγγεικαηηθή πξννπηηθή ηνπ. Υπφ απηφ ην πξίζκα απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα 



κέλα ε ηδηφηεηα ηνπ Σπγγξαθέα σο Δηζεγεηή ηνπ ΔΚΓΑΑ θαη ηελ πνιχρξνλε ζρεηηθή 

εκπεηξία ηνπ. Τν ζρεηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ 

αλέπηπμε ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ απηήο ζα είλαη πνιχηηκα γηα ηνπο 

ζπνπδαζηέο. Τν ίδην ην βηβιίν ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα πνιχ ρξήζηκν βνήζεκα 

γηα ηε βηβιηνζήθε ησλ θνηηεηψλ ζην δξφκν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο σο 

επαγγεικαηηψλ κεραληθψλ ζην κέιινλ. 

Έρνληαο ππφςε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο θνηηεηέο γηα ηα ζρεηηθά 

ζέκαηα, κπνξψ κε ζηγνπξηά λα πσ φηη ην Βηβιίν ηνπ θ. Παπαζηακάηε είλαη κηα 

πεξηζζφηεξν ζπγθξνηεκέλε, νινθιεξσκέλε θαη ρξήζηκε πξνζέγγηζε. Ίζσο πνιχ 

αλψηεξε απφ ηηο πξφρεηξεο ζεκεηψζεηο πνπ δηαλέκνπκε ζήκεξα. 

Έηζη, ζα ραηξεηήζσ ζεξκά ηελ πξνζπάζεηα, ζα ζπγραξψ ηνλ Σπγγξαθέα θαη ζα ηνλ 

θαιέζσ λα ζπλεξγαζηεί καδί κνπ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπγγξάκκαηνο σο εθπαηδεπηηθφ 

βνήζεκα γηα ηνπο θνηηεηέο Μεραληθνχο ΔΜΠ – ζηελ βηβιηνζήθε ησλ νπνίσλ πξέπεη 

απαξαηηήησο λα ππάξρεη ην ελ ιφγσ βηβιίν – κέζσ ΔΥΓΟΞΟΥ. Ζ ελ ιφγσ ζπλεξγαζία 

κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπλεξγαζζεί κε φια ηα Πνιπηερλεία θαη ην Διιεληθφ Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην ζηηο νπνίεο ζηα πιαίζηα ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ δηαλέκνληαη 

δηάθνξα θπιιάδηα ηα νπνία είλαη πνιχ θαηψηεξα ηνπ βηβιίνπ ηνπ θ. Παπαζηακάηε. 

Εήζε, ζπγραξεηήξηα, εχρνκαη γξήγνξα λα πξνρσξήζεηο θαη ζε επφκελε ζπγγξαθηθή 

πξνζπάζεηα θαη ζνπ εχρνκαη θάζε επηηπρία κε ην βηβιίν ζνπ!Σαο επραξηζηψ πνιχ!» 

Οκηιία Εήζε Παπαζηακάηε 

Η εκδήλωζη ολοκληπώθηκε με μία ζύνηομη ενημέπωζη από ηον ίδιο ηον κ. 

Παπαζηαμάηη για ηο βιβλίο. Αθού έκανε μία ζύνηομη αναθοπά ζηα πεπιεσόμενα ηος 

βιβλίος καη’ άπθπο, μεηαξύ άλλων ανέθεπε : 

 

«Τν παξφλ βηβιίν «Δθηέιεζε – Δπίβιεςε Γεκνζίσλ Έξγσλ – Πξφηππνο Οδεγφο κε ηνλ 

Ν. 4412/2016» είλαη απνηέιεζκα ηξηεηνχο (δει. απφ ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ) 



ζπγγξαθηθνχο ελαζρφιεζεο θαη εμεχξεζεο πεγψλ ζ’ απηήλ αθξηβψο ηελ πξνζπάζεηα 

απάληεζεο ζηα εξσηήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ.  

Τν θελφ αθξηβψο απηφ έξρεηαη λα θαιχςεη ην παξφλ βηβιίν. Απηφ επηδηψθεη λα είλαη έλα 

πφλεκα γξακκέλν απφ Μεραληθφ πξνο Μεραληθνχο. Έσο ηψξα ζηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία έρνπκε αξθεηέο πεγέο γηα ηηο Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, γξακκέλα απφ 

λνκηθνχο. Δπηδίσμή κνπ κε ηελ ζπγγξαθή ηνπ παξφληνο βηβιίνπ είλαη απηφ λα 

απνηειέζεη έλα αθελφο πξφηππν, αθεηέξνπ έγθπξν Οδεγφ πξνο ηνπο εκπιεθνκέλνπο 

Μειεηεηέο ,Δξγνιήπηεο, αιιά θαη ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  θαηά ηε δηάξθεηα 

Δθηέιεζεο ηεο Σχκβαζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο έσο θαη ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή 

ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θαη έλλνηεο πνπ ν Νφκνο εηζαγάγεη».  

Παξάιιεια κέζα απ’ ηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ βαζηθψλ δηαηάμεσλ ησλ 

βαζηθφηεξσλ Άξζξσλ ηνπ Νφκνπ γίλεηαη ε πξνζπάζεηα λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα είηε ησλ ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είηε απ ηελ πιεπξά ησλ ηδησηψλ 

– θαηαζθεπαζηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, θπξίσο ζε ζπλήζε εξσηήκαηα ζε εκθαληδφκελα 

ζέκαηα – πνπ ζπλήζσο ε παξεξκελεία ηνπο νδεγεί ζε πηζαλέο κεηαμχ ηνπο δηαθσλίεο». 

Κλείνονηαρ ηην Δκδήλωζη ο ζςγγπαθέαρ, ωρ επίλογο μεηαξύ άλλων ανέθεπε : 

«Με απηά ηα ιφγηα θίιεο θαη θίινη, εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη ζέισ γηα άιιε κηα θνξά 

λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο εζάο θαη ζηνλ θάζε έλαλ απφ εζάο μερσξηζηά 

κε κία ππφζρεζε. Μνπ δψζαηε ζήκεξα ηε δχλακε θαη ην έλαπζκα. Σαο θαιψ απφ ηψξα 

ζηελ παξνπζίαζε ηνπ επφκελνπ βηβιίνπ κνπ γηα ηα ηερληθά επηζηεκνληθά ζέκαηα πνπ 

καο ελδηαθέξνπλ θαη είλαη θνηλφ θηήκα καο». 

Φωηνγξαθίεο ΑΠΔ-ΜΠΔ 

 



 Νομοθεσία

  Καθορισμός καθηκόντων Bασικού Mελετητή  
κατά την εκτέλεση έργου

 Κανονισμός Προεκτιμωμένων αμοιβών

📂  Νομοθεσία Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
«Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.»

📂 Νομοθεσία σύνταξης Προγραμμάτων Ποιότητας

📂 Τροποποιήσεις Ν. 4412/2016

📂 Εισηγήσεις του συγγραφέα σε Σεμινάρια

 Εκτέλεση - Επίβλεψη Δημοσίων Έργων

📂 Αλληλογραφία με Ανάδοχο

📂 Αλληλογραφία με Υπηρεσίες

📂 Διαδικασία Δημοπράτησης

📂 Ένταξη Έργου

📂 Παρακολούθηση της Σύμβασης
 📂 ΑΠΕ-ΠΚΤΜΝΕ

 📂 Επιβλέπων-Επιτροπές

 📂 Εργαστηριακά

 📂 Λογαριασμοί

 📂 Παραλαβή

 📂 Παρατάσεις

 📂 ΠΠΕ

 📂 Συμβατικά

 📂 Τροποποιήσεις Μελέτης

BIBΛIOΠΩΛEIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Aρμενοπούλου 27, 546 35 Θεσσαλονίκη
Tηλ.: 2310.203.720, Fax: 2310.211.305 • e-mail: sales@ziti.gr

BIBΛIOΠΩΛEIO AΘHNΩN
Xαριλάου Τρικούπη 22, 106 79  Aθήνα 
Tηλ.-Fax: 210.3816.650 • e-mail: athina@ziti.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: www.ziti.gr

ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Tο παρόν ψηφιακό αρχείο συνοδεύει το βιβλίο του Ζ. Η. Παπασταμάτη Εκτέλεση-Επίβλεψη 
Δημοσίων Έργων – Πρότυπος οδηγός με τον Ν.4412/2016 (Επικαιροποίηση 2019).
ISBN 978-960-456-???-?

© Copyright: Mάρτιος 2019, Ζ. Παπασταμάτης, Eκδόσεις Zήτη

Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 
(N.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Aπαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή 
μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, 
διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν 
γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

Φωτοστοιχειοθεσία
Eκτύπωση

Βιβλιοδεσία

Π. ZHTH & ΣIA I.K.E.
18ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας
T.Θ. 4171 • Περαία Θεσσαλονίκης •  T.K. 570 19
Tηλ.: 2392.072.222 - Fax: 2392.072.229 • e-mail: info@ziti.gr

www.ziti.gr
www.ziti.gr
mailto:info@ziti.gr
mailto:sales@ziti.gr
mailto:athina@ziti.gr


 Νομοθεσία

 Καθορισμός καθηκόντων βασικού μελετητή κατά την εκτέλεση έργου

 Κανονισμός προεκτιμωμένων αμοιβών

📂  Νομοθεσία Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.»

  Ν. 4468/2017 – Σύσταση «Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης» (Ε.ΣΥ.Δ.)

   Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

  Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου

   Υπογραφή ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης / 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

   Αποκλεισμός οικονομικών φορέων λόγω παραβάσεων της εργατικής 
Νομοθεσίας

   Διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12,  
ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης

   Κανονισμός Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)  
– Προεδρικό Διάταγμα 39/2017

  Πίνακας αλλαγών στο κείμενο του Ν. 4412/2016

  Έγκριση Νέων Διακηρύξεων (αριθμ. απόφ. 127/2017)

  Συμβάσεις κάτω των ορίων

   Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

   Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

   Τροποποίηση τoυ Καθορισμού «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία 
έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του Ν. 4412/2016

   Τροποποίηση της κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου 
μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)

   Τροποποίηση απόφασης «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων 
Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων»

  Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

 📂 Εγγυητικές

    Κατευθυντήρια οδηγία 12 – «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης»

   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

   Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής



   

 	 Εκτέλεση	της	σύμβασης

 	 	Ασφάλεια	και	υγεία	–	Ν.3850/2010

 	 	Διαγράμματα	διαδικασιών	
υλοποίησης	έργων

 	 Διοίκηση	Εργοταξίου

 	 	Πρότυπα	τεύχη	διακηρύξεων

 		Διακήρυξη	ανοικτής	διαδικασίας	για	
τη	σύναψη	ηλεκτρονικών	δημοσίων	
συμβάσεων	έργου	άνω	των	ορίων	
του	Ν.	4412/2016	

 		Διακήρυξη	ανοικτής	διαδικασίας	για	
τη	σύναψη	ηλεκτρονικών	δημοσίων	
συμβάσεων	έργου	κάτω	των	ορίων	
του	Ν.	4412/2016	

 	 ΦΕΚ	1265	/	τ.	Β	/	18-10-2000

 	 ΦΕΚ	332	/	28.3.2001

 	 ΦΕΚ	793	/	22.6.2001

 	 ΦΕΚ	1013	/	τ.	Β	/	2.8.2001

 	 ΦΕΚ	928	/	4.7.2003

 	 ΦΕΚ	125	/	τ.	Β	/	27.1.2009
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 Νομοθεσία

📂  Τροποποιήσεις Ν. 4412/2016 📂  Εισηγήσεις του συγγραφέα  
σε Σεμινάρια

📂  Νομοθεσία σύνταξης 
Προγραμμάτων Ποιότητας



 
 📂 Λήψη Μέτρων Ασφαλείας

   Αίτηση Τεχνικού Ασφαλείας και Γομωτή για Εκρηκτικά

   Άμεση τοποθέτηση πινακίδων και στηθαίων ασφαλείας

   Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης

    Έγκριση Οργανογράμματος Έργου – Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ) 
και Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας (Φ.Α.Υ.)

   Λήψη πρόσθετων μέτρων για τη χρήση εκρηκτικών

   Μέτρα Ασφαλείας – Σήμανση

   Μέτρα Ασφαλείας ενόψει εορταστικής περιόδου

   Προς Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για μετακίνηση δικτύου

   Προς Τροχαία για αστυνόμευση της οδού

   Προς Τροχαία για εκτροπή κυκλοφορίας

   Υποβολή Μελέτης Σήμανσης

  📂 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

    Πίνακας προμέτρησης εκτροπής αρχής έργου

    Πίνακας προμέτρησης εκτροπής

    Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

    Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

    Eκτροπή προσαρμογής  

    Παροχή σύμφωνης γνώμης για εκτροπή κυκλοφορίας

    Προς Αστυνομία για εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

  Έγκριση μελέτης εφαρμογής

  Ειδική εντολή εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών

  Ειδική Πρόσκληση

  Εκτέλεση απολογιστικών

  Επίσπευση εργασιών

  Κοινοποίηση απόφασης έγκρισης υλοτομίας

  Ολοκλήρωση έργου μετά την έγκριση του Α.Π.Ε.

 📂 Βεβαιώσεις

   Βεβαίωση Ανεκτέλεστου

   Βεβαίωση Εκτέλεσης Χωματουργικών

   Βεβαίωση χρήσης εκρηκτικών

   Διαβιβαστικό ανεκτέλεστου

   Πιστοποιητικό Εμπειρίας

 📂 Δημοσιότητα

   Αναμνηστική Πινακίδα

   Πινακίδα αναγγελίας εργολαβίας (ΕΣΠΑ)

   Πινακίδες έργου ΕΥΔ-ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

   Τοποθέτηση νέων Πινακίδων Έργου

   Τοποθέτηση Πινακίδων Δημοσιότητας – ΕΣΠΑ 2014-2020

 Εκτέλεση - Επίβλεψη Δημοσίων Έργων

📂 Αλληλογραφία με Ανάδοχο



  

 

  Διαβίβαση πληρωμής υποέργου

  Εντολή πληρωμής Πίνακα παρακατάθεσης

   Προς Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για μετακίνηση δικτύου

  Προς Τροχαία για αστυνόμευση οδού

  Προς Τροχαία για εκτροπή κυκλοφορίας

 📂 Αρχαιολογία

   Αποστολή Μνημονίου συνεργασίας

    Βεβαίωση Χρηματοδότησης και τήρησης 
χρονοδιαγράμματος

   Μνημόνιο συνεργασίας με Αρχαιολογία

   Προς Αρχαιολογία για υποδείξεις

   Τεχνικό υπόμνημα για Αρχαιολογία

 📂 Δασαρχείο για επέμβαση

   Προς Δασαρχείο για αποκομιδή

   Προς Δασαρχείο για έγκριση άδειας επέμβασης

   Εισήγηση Έγκρισης – πρακτικό αποσφράγισης προσωρινού Μειοδότη

  Εισήγηση Έγκρισης τευχών Δημοπράτησης

  Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικής συμμετοχής

  Έλεγχος ομαλότητας 

  

    

   

   

   

  Τεχνικό Δελτίο Έργου

   Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης για υποέργο - ΕΣΠΑ 2014-2020

 📂 Αίτημα χρηματοδότησης

   Αίτημα συμπληρωματικής πίστωσης

   Αίτημα χρηματοδότησης ανά μήνα

   Δελτίο Ωρίμανσης

   Κατανομή χρηματοδότησης

 📂 Προγραμματική Σύμβαση

   Προγραμματική Σύμβαση

   Χρονοδιάγραμμα Προγραμματικής Σύμβασης

 Εκτέλεση - Επίβλεψη Δημοσίων Έργων

📂 Αλληλογραφία με Υπηρεσίες 📂 Διαδικασία Δημοπράτησης

📂 Ένταξη Έργου

Περίληψη Διακήρυξης

Πίνακας ελέγχου δικαιολογητικών Μειοδότη

Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

📂 Επίτροπος

Κοινοποίηση της πράξης προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο (e-mail)



 
 📂 ΑΠΕ-ΠΚΤΜΝΕ

   Aνακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών

   Έλεγχος ΑΠΕ 20% κατά oμάδα εργασιών

 📂 Επιβλέπων-Επιτροπές

   Ανάθεση Κλιμακίου Επίβλεψης

     Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών  
και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις (σπαστηροτριβείο)

   Επιτροπές αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ)

   Κλιμάκιο Επίβλεψης

    Πρακτικό συγκρότησης επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους

  📂 Παραλαβή υλικών

    Ανακοίνωση κλήρωσης Eπιτροπής Παραλαβής

    Πρακτικό διενέργειας κλήρωσης - Επιτροπή Παραλαβής

    Πρωτόκολλο  επικειμένων

    Πρωτόκολλο υλικών

     Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Υλικών από επιταχθέν 
ακίνητο

 📂 Εργαστηριακά

   Αποκατάσταση ελαττωμάτων

   Έλεγχοι ΕΣΠΕΛ

   Έλεγχος αντοχής δοκιμίων σκυροδέματος - Παλκοσκεπές

   Έλεγχος Σ.Ε.Ο.

   Έλεγχος συμπύκνωσης επιχωμάτων

   Έλεγχος υλικών από σπαστήρα αδρανών

   Έλεγχος υλικών του έργου εξυγίανσης

   Έλεγχος υλικών του έργου (επίχωμα)

   Εργαστηριακός Έλεγχος συμπύκνωσης ασφαλτομίγματος

   Εργαστηριακός Έλεγχος υλικού οδοστρωσίας

   Θέσεις εργαστηριακών ελέγχων πυρήνων ασφαλτοστρώματος

   Μείωση λόγω Εργαστηριακών

   Ποιοτικοί έλεγχοι λογαριασμών – έργου

  📂 Επιβολή Ποινικής Ρήτρας

    1ος ειδικός απολογισμός

     Αποστολή στην ΓΓΔΕ συμπληρωματικών στοιχείων στο έργο

    Κοινοποίηση Επιβολής Ποινικής Ρήτρας λόγω ΕΣΠΕΛ

    Μείωση λόγω Εργαστηριακών

    Ποινική ρήτρα λόγω ΕΣΠΕΛ

    Σύμφωνη γνώμη μελετητή

 Εκτέλεση - Επίβλεψη Δημοσίων Έργων

📂 Παρακολούθηση της Σύμβασης



 
	 📂 Εργαστηριακά (συνέχεια) 

  📂 Εργαστηριακοί Έλεγχοι

    

    Σημεία προσοχής σε ελέγχους σε σκυροδέματα

    Σημεία προσοχής σε ελέγχους στα ασφαλτικά

 📂 Λογαριασμοί

   Aνακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών

   1ος ειδικός απολογισμός

   17η αναλυτική επιμέτρηση (συγκεντρωτική)

   Αίτηση Τεχνικού Ασφαλείας και Γομωτή για Εκρηκτικά

   Απολογιστικά ασφάλτου

     Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου - εμπρόθεσμης εκτέλεσης 
έργων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

   Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αφανών Εργασιών

   Έλεγχος ΑΠΕ 20% κατά ομάδα εργασιών

   Κατανομή χρηματοδότησης

   Μείωση εγγυήσεων κρατήσεων

   Παραλαβή φυσικού εδάφους

   Πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εδάφους εκσκαφών

   Τεχνικό υπόμνημα για αρχαιολογία

   Χρονοδιάγραμμα Προγραμματικής Σύμβασης

 📂 Παραλαβή

  📂 Διοικητική Παραλαβή

    Απόφαση

    Πρόσκληση

    Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής

  📂 Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή

    Βεβαίωση περαίωσης εργασιών

     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής

    Έκθεση περαίωσης εργασιών

 📂 Παρατάσεις

   Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή

   Προς Οικονομική Επιτροπή

 📂 ΠΠΕ

  📂 Εγκριτικές Αποφάσεις

    Απόφαση έγκρισης Γεωυφάσματος

    Απόφαση έγκρισης εφεδράνων γεφυρών

    Απόφαση έγκρισης εργαστηρίου ΠΕΔΕ

    Απόφαση έγκρισης πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού κόμβων

    Απόφαση έγκρισης συρματοκιβωτίων

    Απόφαση έγκρισης χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος

    Έγκριση ΠΠΕ

    Έντυπο ΠΠΕ

 Εκτέλεση - Επίβλεψη Δημοσίων Έργων

📂 Παρακολούθηση της Σύμβασης (συνέχεια)

Κριτήρια ικανοποίησης σκυροδέματος



 

 Εκτέλεση - Επίβλεψη Δημοσίων Έργων

 📂 ΠΠΕ (συνέχεια)

  📂 Εγκριτικές Αποφάσεις (συνέχεια) 

    Συγκεντρωτικός Πίνακας εγκεκριμένων υλικών

     Θέσεις εργαστηριακών ελέγχων πυρήνων 
ασφαλτοστρώματος

  📂 Έντυπα Προγράμματα Ποιότητας (παλιός Κανονισμός)

   📂 Έντυπα

     Έντυπο Ελέγχου Π.Π.Ε. από την Υπηρεσία

     Τυπικό οργανόγραμμα έργου

     Φ.Ε.Ε. οπλισμού

     Φ.Ε.Ε. σκυροδέτησης

     Κρίσιμα σημείου ελέγχου για έγκριση

     Μηνιαίος κατάλογος σιδηρού οπλισμού

     Oδηγία ελέγχου ποιότητας: έλεγχος σιδηρού οπλισμού

     Oδηγία ελέγχου ποιότητας: έλεγχος σκυροδέτησης

   📂 Οδηγίες Προγράμματος Ποιότητας Έργου

       ΔΙΠΑΔ - Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το 
περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος 
Ποιότητας Έργου

      Κατευθυντήριες οδηγίες για τα προγράμματα 
ποιότητας των τεχνικών έργων

 📂 Συμβατικά

   Ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης

   Αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος

   Έγκριση οργανογράμματος

   Έγκριση χρονοδιαγραμματος

   Εξώφυλλο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

   Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους

   Προϋπολογισμός Μελέτης

   Συμφωνητικό

   Σύμφωνο αποδοχής όρων

 📂 Τροποποιήσεις Μελέτης

   Αποστολή έγκρισης αλλαγής Μελέτης σε Ανάδοχο

   Εισήγηση έγκρισης αλλαγής Μελέτης

    Γνωμοδότηση από Τεχνικό Συμβούλιο για έγκριση αλλαγής 
Μελέτης

   Χρηματοδότηση μελετών

📂 Παρακολούθηση της Σύμβασης (συνέχεια)
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