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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ 

Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο απηήο είλαη ε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζε δηαθνξέο ζέζεηο ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηνπνζέηεζε ραιχβδηλσλ 

ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη ε ζπληήξεζε, ε βειηίσζε θαη ε θαηαζθεπή λένπ ειεθηξνθσηηζκνχ. 

 

Άξζξν 1: ΠΡΟΘΔΜΗΔ - ΤΠΔΡΒΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΧΝ - ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

Α) πλνιηθή πξνζεζκία γηα λα πεξαησζεί ην έξγν νξίδεηαη ζε ΓΤΟ (2) ΥΡΟΝΗΑ, απφ ηελ εκέξα 

πνπ ζα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε. Μέζα ζηε ζπλνιηθή απηή πξνζεζκία πξέπεη λα έρνπλ ηειεηψζεη 

φιεο νη επί κέξνπο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ θαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη πξνβιεπφκελεο απφ ηε 

ζχκβαζε δνθηκέο. ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζεζκίεο γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ κειεηψλ πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ. 

Η βεβαίσζε πεξάησζεο ηνπ έξγνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

 

Β) Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 
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Θα ζπληάζζνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, χζηεξα απφ απηνςία ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηεο, 

πξνγξάκκαηα εξγαζηψλ πνπ ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνλ αλάδνρν. ηα σο άλσ πξνγξάκκαηα ζα 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη απαηηνχκελεο θσηνηερληθέο κειέηεο ή κειέηεο εθαξκνγήο (π.ρ. 

ζηεζαίσλ) πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο. 

 

Σα πξνγξάκκαηα απηά ζα ηάζζνπλ ζην πιαίζην ηεο νιηθήο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ 

πξνζεζκίεο εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ ηνπο πνπ ζα απνηεινχλ ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ. Πάλησο νη ρνξεγνχκελεο αλά πξφγξακκα εξγαζίεο ζα είλαη αλάινγεο 

ηνπ ρξφλνπ πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηνχ. 

 

Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο πνπ ζα νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα επηβάιιεηαη ζ' απηφλ πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

Δηδηθά ε απνκάθξπλζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζην πιεζηέζηεξν απφ ην έξγν 

κέξνο πνπ επηηξέπεη ε Αζηπλνκία θαζψο θαη ε επαλεπίρσζε ησλ ηάθξσλ πξέπεη λα γίλνληαη 

εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ (βάζεσλ) θαη ηάθξσλ (ραλδάθσλ). Μεηά ηελ 

παξέιεπζε ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο (ησλ δχν εκεξψλ) ζα επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν, ρσξίο 

άιιε πξνεηδνπνίεζε πνηληθή ξήηξα εθαηφλ εμήληα (160) επξψ εκεξεζίσο, κέρξη ηελ 

απνπεξάησζε ησλ πην πάλσ εξγαζηψλ. 

 

Δηδηθά γηα εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ άκεζε επέκβαζε γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ, ε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα κε έγγξαθε ή πξνθνξηθή εηδνπνίεζε ηεο, πέξαλ ησλ 

πξνγξακκάησλ, λα δίλεη εληνιή ζηνλ αλάδνρν γηα ηελ άκεζε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ. 

 

Με ηνλ φξν έγγξαθε εηδνπνίεζε λνείηαη θαη κε ελεκέξσζε κέζσ ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ έξγνπ. 

 

Κάζε πξνθνξηθή εληνιή επηβεβαηψλεηαη κέζα ζε δχν κέξεο κε εγγξαθή ζε εηδηθφ δηπιφηππν 

έγγξαθν, πνπ ην έλα αληίηππν επηδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν, πνπ ππνγξάθεη ζην άιιν πνπ κέλεη ζην 

ζηέιερνο πνπ θξαηάεη ε Τπεξεζία. Οη πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή 

κεηξηνχληαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο. 

 

ην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

νινθιεξψζεη ηηο εμήο επί κέξνπο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο αθφινπζεο ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο (κε αθεηεξία ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο) : 

1. Τπνβνιή Υξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο φρη κηθξφηεξν ησλ 

δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία). 

2. Τπνβνιή νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο, απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία). 

3. Τπνβνιή ησλ νξηζηηθψλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ (ελδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία). 
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4. Αλάιεςε θαζεθφλησλ Πξντζηακέλνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ (Γ/ληή Έξγνπ), εληφο 

δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (ελδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία). 

5. Τπνβνιή Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.) –εθφζνλ απαηηείηαη- εληφο εμήληα 

(30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία). 

6. Τπνβνιή ΑΤ θαη ΦΑΤ Έξγνπ εληφο εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (απνθιεηζηηθή 

ηκεκαηηθή πξνζεζκία). 

 

Παξάηαζε πξνζεζκηψλ δελ ζα αλαγλσξηζζεί ζηνλ Αλάδνρν κε δηθαηνινγία ηελ άγλνηα ησλ 

θπζηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ησλ πεγψλ πξνκήζεηαο 

πιηθψλ, ηεο θαηάζηαζεο ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο, ησλ δπζρεξεηψλ γηα ηε κεηαθνξά θαη 

απφξξηςε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ή αδπλακίαο έγθαηξεο εμεχξεζεο εξγαηψλ, κεραλεκάησλ 

θαη πιηθψλ απφ ηελ Διιεληθή ή/ θαη μέλε Βηνκεραλία. 

 

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ λα έρεη ζπλεθηηκήζεη ηνπο 

ρξφλνπο πνπ απαηηνχληαη : 

α. Γηα ηηο δηαηππψζεηο εθηεισληζκνχ πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ πνπ ηπρφλ ζα εηζάγεη 

απφ ην εμσηεξηθφ. 

β. Γηα ηηο εγθξίζεηο κειεηψλ θιπ. θαζψο θαη ηηο δηαηππψζεηο έθδνζεο ησλ θάζε θχζεσο αδεηψλ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη νξηδφκελεο πξνζεζκίεο ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη ππφςε ηνπ θαη ζα 

πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε δεχηεξε ή θαη ηξίηε βάξδηα αλ δελ επαξθέζεη ε θαλνληθή 

βάξδηα κε ή ρσξίο ππεξσξίεο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε κέξεο αξγίαο θαη ενξηψλ. 

Οπνηαδήπνηε επηβάξπλζε απφ ηκεκαηηθή παχζε, ππεξσξηαθή ή λπρηεξηλή εξγαζία ή εξγαζία ζε 

εκέξεο αξγίαο θαη ενξηψλ, ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν ρσξίο θακηά απαίηεζε νπνηαζδήπνηε 

απνδεκίσζεο. Οη θάζε είδνπο άδεηεο, γηα ππεξσξηαθή ή θαη λπθηεξηλή απαζρφιεζε ή ζε κέξεο 

αξγίαο θαη ενξηψλ ζα εθδνζνχλ κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Γηα θάζε εκέξα πνπ ζα θαζπζηεξήζεη ν αλάδνρνο, απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, λα ηειεηψζεη ην 

έξγν, πέξα απφ ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία, πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ.1(Α), ζα επηβάιιεηαη ζε απηφλ 

πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ζηηο απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα επηβάιιεηαη ζε απηφλ πνηληθή ξήηξα, πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο δε ζα ππεξβαίλνπλ ην 

3% ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, ρσξίο ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

 

Δηδηθά νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ ζα επηβάιινληαη γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο θαη ησλ 

απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ αλαθαινχληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 

148 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Η κε ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ πξνζεζκηψλ, ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ θαη 

απνηειεί ιφγν έθπησζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 160 ηνπ Ν.4412/2016. 
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Άξζξν 2: ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/2016, λα 

ζπληάμεη πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ φινπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνζεζκίεο (ζπλνιηθή θαη 

ηκεκαηηθέο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο) θαη λα ην ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν 

Τπεξεζία, κέζα ζε πξνζεζκία, κεηαμχ δεθαπέληε (15) θαη ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. Η Τπεξεζία θαηφπηλ ειέγρνπ 

επηθέξεη, ηηο θαηά ηελ θξίζε ηεο ζπκπιεξψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ππνβιεζέληνο 

πξνγξάκκαηνο, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 

θαη εθδίδεη ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζε. Σν ηπρφλ ζπκπιεξσκέλν θαη ηξνπνπνηεκέλν, απφ ηελ 

ππεξεζία πξφγξακκα, απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ αλάδνρν, 

πνπ νθείιεη λα εθαξκφζεη πηζηά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην πξφγξακκα δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πξνζεζκίεο. Σν πξφγξακκα ζα είλαη ιεπηνκεξεηαθφ θαη ζα πεξηιακβάλεη μερσξηζηά ηνπο 

ρξφλνπο γηα ηελ εθηέιεζε κεξηθά θαη νιηθά. Σν πξφγξακκα ζπληάζζεηαη ππφ κνξθή γξακκηθνχ 

δηαγξάκκαηνο ή, εθφζνλ ην απαηηήζεη ε ππεξεζία, κε ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο θαη 

κεηαηξνπήο ηνπ δηθηχνπ ζε γξακκηθφ δηάγξακκα. 

 

Σν πξφγξακκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε, φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη κέζνδνη 

εξγαζίαο, ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη απνδφζεηο ηνπο, ν αξηζκφο εξγαζηψλ 

θιπ., γηα ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη πνπ ζα εδξαηψλνπλ ζπγθεθξηκέλα ηελ αμηνπηζηία ησλ 

πξνηεηλφκελσλ πξνηάζεσλ. 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ φινπ 

έξγνπ. Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, 

ην αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. Η ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ πνπ είλαη απφ ηηο βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζείηαη αλειιηπψο θαη 

ζπζηεκαηηθά απφ ηελ επίβιεςε θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα 

θεξπρζεί έθπησηνο, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηεο δηεπζχλνπζαο ην έξγν ππεξεζίαο. 

 

Έθπησηνο κπνξεί λα θεξπρζεί ν αλάδνρνο, αλ δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θαη γεληθφηεξα γηα ηε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηε κε 

ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε έγγξαθεο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεο, 

έθπησηνο θεξχζζεηαη ν Αλάδνρνο φηαλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

Άξζξν 3: ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα νξηδφκελα σο ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο (θαηά ζεηξά ηζρχνο) ζχκθσλα κε ηε 

Γηαθήξπμε είλαη: 

1. Γηαθήξπμε 

2. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 
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3. Σηκνιφγην Μειέηεο 

4. Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

5. Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ.) – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη Παξαξηήκαηα, 

εθφζνλ ππάξρνπλ 

6. Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

7. Πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο 

8. ρέδηα ηεο κειέηεο (εάλ ππάξρνπλ) 

9. ΑΤ θαη ΦΑΤ 

 

Άξζξν 4: ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ - ΔΝΣΟΛΔ ΠΛΖΡΧΜΧΝ - ΔΠΗΜΔΣΡΖΔΗ 

Οη πηζηνπνηήζεηο, νη εληνιέο πιεξσκψλ θαη νη επηκεηξήζεηο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ ζα 

γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 136, 137, 151 θαη 152 Ν.4412/2016, ηνπο φξνπο 

ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θαη ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, ζπληάζζνληαη 

κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ππνγξάθνληαη απφ απηφλ θαη ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία ζηα 

απαηηνχκελα αληίηππα. 

 

Οη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ζα ππφθεηληαη ζηηο θξαηήζεηο εγγπήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία (άξζξν 152 ηνπ Ν. 4412/2016) θαη ζα απνδίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν. 

 

Ηκηηειείο εξγαζίεο, θαζψο θαη κε θσηνγξαθηζκέλεο εξγαζίεο, δελ ζα πηζηνπνηνχληαη. 

 

Με ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ, εθθαζαξίδνληαη νη εθαηέξσζελ απαηηήζεηο απφ ηε 

ζχκβαζε εθηέιεζεο, εθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, απφ κεηαγελέζηεξεο 

δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο, ζπκβηβαζηηθήο ή δηθαζηηθήο επίιπζεο. 

 

ηηο εληνιέο πιεξσκήο πξνζηίζεηαη ν Φ.Π.Α., πνπ ζα βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

 

Σνλ εξγνιάβν βαξχλνπλ ηα έμνδα φισλ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ηεο δηαθεξχμεσο απφ 

ηεο πξψηεο κέρξη θαη ηεο ηειεπηαίαο θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ζηνλ αλάδνρν ηνπ 

έξγνπ. 

 

Δπίζεο, νπνηαδήπνηε ειάθξπλζε ησλ επηβαξχλζεσλ εθπίπηεη επ’ σθειεία ηνπ έξγνπ ηνπ 

αληίζηνηρνπ πνζνχ αθαηξνπκέλνπ απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνιάβνπ. 

 

Αληηζέησο, θάζε ηπρφλ επηπξφζζεηε επηβάξπλζε, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνιάβν γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνδφηε, πηζηνπνηείηαη δε απηή ππέξ εθείλνπ, ρσξίο εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 

έθπησζεο ζηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο. 

 

Άξζξν 5: ΑΡΣΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ 

Ο θαζνξηζκφο απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηελ ηερληθή ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ, ησλ νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ ή νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζρεηηθά 
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κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο, δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα πάξεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ θαηαζθεπψλ θάζε 

είδνπο. 

 

ρεηηθά κε ηα πην πάλσ, δηεπθξηλίδεηαη φηη έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ ηα ζρέδηα 

ιεπηνκεξεηψλ ή απφ ηα άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ή απφ ηηο νδεγίεο θαη δηαηαγέο ηεο 

Τπεξεζίαο, απαηηείηαη φκσο γηα ηελ ηερληθή αξηηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα ην εθαξκφζεη, ψζηε θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ λα είλαη άξηην, ηφζν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή, 

αληνρή θαη θαιή εκθάληζε ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζε ηνπ κε ηα ππφινηπα 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη ζηε ζπκπιήξσζε ή επαλφξζσζε ζην ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ε ππεξεζία, αιιηψο ε 

ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη απηφ εηο βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.. 

 

Ο αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε ζπζρεηηζκφ 

θαη αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο, λα 

δεηήζεη έγθαηξα θαη έγγξαθα απφ ηνλ εξγνδφηε ηε ζρεηηθή δηφξζσζε, ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα 

λα ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά, ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ εξγνδφηε, γηαηί ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε αλαιακβάλεη ξεηά λα εθαξκφζεη πηζηά ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο απηήο. 

 

Άξζξν 6: ΠΟΗΟΣΖΣΑ θ’ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ 

Όια ηα πιηθά, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα θαη εγρψξηαο πξνέιεπζεο εθηφο απφ φζα, 

απνδεδεηγκέλα, δελ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη εθείλα πνπ πξνδηαγξάθνληαη θαη 

αλαθέξνληαη ξεηά, ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ, ζαλ πξνέιεπζε 

εμσηεξηθνχ. 

 

Δπίζεο, φια ηα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά 

δεδνκέλα ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ, θαζψο θαη 

κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο εξγνιαβίαο, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο, ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ 

πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε θιπ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά, απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ θαη γεληθά έμνδα θαη φθεινο απηνχ επί 

ηεο αμίαο ηνπο, νχηε απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ. Ο 

εξγνιάβνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ 

παξαδίδνληαη ζ’ απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ ην αλαθέξεη εγγξάθσο. 

 

Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγνιάβν κε πξσηφθνιιν, κεηά δε 
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ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ εξγνιάβν, απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε, δεκηά ή 

απψιεηα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζηα πιηθά απηά. 

 

Άξζξν 7: ΠΖΓΔ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ ΓΑΝΔΗΧΝ 

 

Α. Οδνί πξνζπέιαζεο πξνο ζέζεηο ιήςεο πιηθώλ θαη θαηαζθεπήο ηερληθώλ έξγσλ. 

 

Η θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο, πξνο ηηο ζέζεηο ιήςεο ησλ δηαθφξσλ 

πιηθψλ θαη θαηαζθεπήο ηερληθψλ θιπ έξγσλ, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Η ζρεηηθή δαπάλε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ. 

 

Β. Θέζεηο απόζεζεο αθαηάιιεισλ πιηθώλ θαηά ηελ παξαγσγή πιηθώλ νδνζηξσζίαο, 

ηερληθώλ θιπ, κε ρξεζίκσλ πξντόλησλ θαηεδάθηζεο ή πιηθώλ πνπ πιενλάδνπλ. 

 

α. Γηα ηα πιηθά απφ πνηακνχο, ρεηκάξξνπο θιπ νη απνζέζεηο ησλ αθαηαιιήισλ πιηθψλ νξίδνληαη 

κέζα ζην εχξνο ηεο θνίηεο απηψλ, ζε ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο. Σα ελ ιφγσ πιηθά δηαζηξψλνληαη 

θαηάιιεια, ζχκθσλα κε φηη νξίδεηαη απφ ηελ ΠΣΠ ΥΙ (παξ. 2.5,6,2.9.3.3 θιπ) θαη ηηο ηζρχνπζεο 

Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ). 

Γηα ηα πιηθά ησλ ιαηνκείσλ, ζε ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε νηαδήπνηε απφζηαζε πνπ 

εμεπξίζθνληαη κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ θαη επηηξέπνληαη απφ ηελ 

Τπεξεζία ή ηηο ινηπέο αξκφδηεο αξρέο. 

 

β. Σα κε ρξήζηκα πξντφληα θαηεδάθηζεο, ηα αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα γηα θαηαζθεπή 

επηρσκάησλ πξντφληα εθζθαθήο θαη ηα ινηπά αθαηάιιεια πιηθά θάζε είδνπο, ζα απνηεζνχλ κε 

δηάζηξσζε θαηά ζηξψζεηο, φπσο νξίδεηαη ζηελ ΠΣΠ ΥΙ, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ 

αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο πνπ ζα εμεπξεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο. 

Σα πιηθά πνπ αλεπξίζθνληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξνέξρνληαη απφ θαζαίξεζε 

παιηψλ έξγσλ αλήθνπλ ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ). Υξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ 

αλάδνρν γίλεηαη κεηά απφ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο ππεξεζίαο θαη αθνχ ζπληαρζεί ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν κεηαμχ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο (Γ.Τ.) θαη ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Γ. Τιηθά δαλείσλ 

 

Η ππεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηελ εμεχξεζε θαη δηάζεζε ζηνλ αλάδνρν 

πεγψλ ιήςεο δαλείσλ. Η επζχλε απηή βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα 

απφιεςε δαλείσλ νπνηαδήπνηε θαηάιιειε ζέζε, αξθεί ηα πιηθά απηά λα πιεξνχλ ηηο 

πξνβιεπφκελεο ηδηφηεηεο απφ ηηο νηθείεο Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ) θαη ηηο 

ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ. Οη πεγέο ιήςεο αδξαλψλ πιηθψλ πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην, πξηλ 

ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηε Γ.Τ 

Καηφπηλ απηνχ, ν αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ εμεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ πεγψλ ιήςεο 
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πιηθψλ, είηε κε κίζζσζε, είηε κε αγνξά θαηάιιεισλ ζέζεσλ ή κε ηπρφλ πξνκήζεηα πιηθνχ 

αζβεζηνιηζηθνχ ή άιινπ ιαηνκείνπ. Κάζε ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, πνπ 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ. 

Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα ζπλερίδεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έξγνπ κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. 

Η Τπεξεζία έρεη ηελ δπλαηφηεηα, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα απνθιείζεη πεγέο πιηθψλ πνπ 

δελ παξέρνπλ πιηθά κε ηηο απαηηεηέο ηδηφηεηεο, ζχκθσλα πξνο ηηο ηζρχνπζεο ΠΣΠ θαη ΔΣΔΠ θαη 

ηελ παξνχζα ΔΤ. 

Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε δαλείσλ ακκνραιηθψδνπο ζχζηαζεο, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο αλψηαηεο ζηξψζεο επηρψκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ηππηθή δηαηνκή, πξνο 

απνθπγήλ ζηξψζεσλ ππνβάζεσλ, πξέπεη λα έρνπλ δείθηε πιαζηηθφηεηαο κηθξφηεξν ηνπ πέληε 

(5). 

 

Γ. Πεγέο ιήςεο πιηθώλ ηερληθώλ, νδνζηξσζίαο, αζθαιηηθώλ θιπ 

 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ, πνπ νξίδνληαη αλαιπηηθψηεξα ζηελ παξνχζα θαη ηα 

νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα ηεο 

πεξηνρήο ηνπ έξγνπ ή πιηθά πνηακνχ άξηζηεο πνηφηεηαο κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ 

αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηηο νηθείεο ΠΣΠ θαη ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ. Η ππεξεζία 

δηθαηνχηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα απνξξίςεη πιηθά ηα νπνία, θαηά ηελ εθκεηάιιεπζή 

ηνπο, δελ παξνπζηάδνπλ νκνηνγελή αληνρή θαη πνηφηεηα ή δελ είλαη θαζαξά θαη πγηή, κε 

ζπλέπεηα, ιφγσ ηεο αλνκνηνγελνχο πνηφηεηαο, λα θαζίζηαηαη αλέθηθηνο ν ζπλερήο έιεγρνο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ απφ ηελ άπνςε ηνπ δείθηνπ πιαζηηθφηεηαο, πγείαο θιπ φπσο νξίδεηαη ζηηο 

ΠΣΠ Α260, Α265, Ο150, Ο155 θιπ. 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάγεη ηα πιηθά απηά απφ θαηάιιειεο πεξηνρέο ησλ 

αζβεζηνιηζηθψλ πεηξσκάησλ θαη ησλ ακκνραιίθσλ πνηακνχ ησλ πεγψλ, πνπ εθκεηαιιεχνληαη 

κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ θαη πνπ επηιέγνληαη εηδηθά έηζη ψζηε ν ζπληειεζηήο ησλ 

πιηθψλ ζε ηξηβή θαη θξνχζε θαηά ηελ δνθηκαζία LOS ANGELES λα κελ ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηηο νηθείεο πξνδηαγξαθέο. Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακκηά ππνρξέσζε γηα 

ηελ εμεχξεζε θαη δηάζεζε ζηνλ αλάδνρν ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσλ ιαηνκείνπ κε ζθνπφ ηελ 

παξαγσγή ησλ αδξαλψλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη. 

 

Η επζχλε απηή βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ παξαγσγή ησλ ελ 

ιφγσ πιηθψλ νπνηαδήπνηε θαηάιιειε ζέζε κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, αξθεί απηά λα 

πιεξνχλ ηηο ηδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο νηθείεο ΠΣΠ, ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ θαη ηελ 

παξνχζα, θαη λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο νη ζρεηηθέο κε ηελ εγθαηάζηαζε ιαηνκείσλ θαη ηελ 

δηελέξγεηα ακκνιεςηψλ. 

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ε ρξήζε απφ ηνλ αλάδνρν νπνηαζδήπνηε πεγήο ιήςεο θαηάιιεισλ 

πιηθψλ, δελ δεκηνπξγεί ζ’ απηφλ δηθαίσκα απαίηεζεο πιεξσκήο δαπάλεο κεηαθνξάο ησλ 

πιηθψλ, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ 
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Δ. Υξήζε πεγώλ 

 

Καηά ηελ παξαγσγή ησλ πιηθψλ νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

απφ ηνλ αλάδνρν ηα θαηάιιεια κέηξα (πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο απνθπγή δηαζπνξάο ησλ 

πξντφλησλ εμφξπμεο θαηά ηηο εθξήμεηο εθ’φζνλ επηηξέπεηαη ε ρξήζε εθξεθηηθψλ, ρξήζε 

θνληνζπιιέθηνπ θιπ) πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία θζνξψλ ζηηο ηδηνθηεζίεο 

(νηθνδνκέο, αγξνί, δέλδξα θιπ), θαζψο επίζεο θαη ζηηο θάζε είδνπο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο, 

φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο αζθαιηνκηγκάησλ, ιφγσ ιεηηνπξγίαο ηνπ θιπ, 

γηα ηηο νπνίεο θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε αζηηθά θαη πνηληθά. 

 

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, πξηλ απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε νπνηαζδήπνηε πεγήο πιηθψλ 

πνπ ζα επηιέμεη ν ίδηνο, λα πξνβεί κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ ζηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα απηνχ ζχκθσλα πξνο ηηο ζρεηηθέο Πξφηππεο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα ζπλερίδεηαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο είλαη 

εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ παξαγσγή θαη ρξεζηκνπνίεζε δφθηκσλ πιηθψλ, φπσο νξίδεηαη 

ζηηο ΠΣΠ. 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ζηηο ζξαπζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (νη νπνίεο ζα πξέπεη 

λα ηχρνπλ ησλ εγθξίζεσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ λφκν) πξνδηαινγέα (πξνθφζθηλν) 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαζθάιηζεο εηζαγσγήο θαζαξνχ εμνξπζζφκελνπ 

πιηθνχ, ρσξίο γαηψδεηο θαη ινηπέο πξνζκίμεηο, θαζψο επίζεο θαη παηπάιεο. Ο πξνδηαινγέαο 

πξέπεη λα έρεη ηθαλέο δηαζηαζεηο θαη αλνίγκαηα ησλ θελψλ εμαγσγήο γαησδψλ θαη ινηπψλ 

πξνζκίμεσλ ηελ θαηάιιειε θιίζε θαη λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε ηζρπξφ κεραληζκφ δεκηνπξγίαο 

δνλήζεσλ, ψζηε λα εηζάγεηαη γηα ζξαχζε ηειείσο θαζαξφ πιηθφ. 

 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη πάλησο ππφςε ηνπ φηη, πξηλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πεγψλ, 

πξέπεη λα πξνβεί ζε απνθάιπςε, θαζαξηζκφ θαη απνκάθξπλζε ησλ αθαηαιιήισλ πξντφλησλ 

πνπ ππάξρνπλ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 

Η εξγαζία απηή πξέπεη λα εθηειείηαη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ησλ πιηθψλ. Η 

ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηεο αλά πάζα ζηηγκή δεηγκαηνιεςίαο θαη ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πιηθψλ θαη εξγαζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο γη'απηφ ην ζθνπφ κέζα ζπζθεπαζίαο θαη κεηαθνξάο ηνπ 

αλαδφρνπ, πνπ ππνρξενχηαη λα ζέζεη απηά απξνθάζηζηα ζηελ δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο, ρσξίο 

απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε, αθνχ είλαη ν κνλαδηθφο θαη εμ νινθιήξνπ 

ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ην δφθηκν ηφζν ησλ πιηθψλ όσο και των εργασιών. 

 

Άξζξν 8: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΦΑΛΣΟΤ 
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α) Κάζε δαπάλε (πξνκήζεηα, κεηαθνξά, θαζπζηεξήζεηο, απνζήθεπζε, θχιαμε, ζεξκάλζεηο 

θ.ιπ.) κέρξη ηελ πιήξε ελζσκάησζε ηεο αζθάιηνπ ζην έξγν, έρεη ππνινγηζηεί θαη έρεη 

πεξηιεθζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ησλ αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο Τπεξεζίαο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ εγθχθιην 7/12-02-2013 (Αξ. Πξση. Γ11γ/ν/5/8) ηνπ ΤΠ. 

ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Γ11γ/ν/3/20/20-03-2013 φκνηα. 

 

β) Οπδεκία άιιε απνδεκίσζε αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν (θινπή , δηαξξνή , ππξθαγηά θ.ι.π). 

 

Άξζξν 9: ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΓΟΚΗΜΔ (πνηόηεηα πιηθώλ θαη εξγαζηώλ) 

 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζε εξγαζηεξηαθνχο 

ειέγρνπο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ πιηθψλ. Οη έιεγρνη ζα γίλνληαη είηε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

ηεο νηθίαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, είηε απφ ηδησηηθφ πηζηνπνηεκέλν θαη αλαγλσξηζκέλν απφ 

ην Κεληξηθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΚΔΓΔ) εξγαζηήξην, είηε άιιν πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ν 

αλάδνρνο ζην έξγν. Σν εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα ιάβεη έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ (γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ έξγνπ) απφ ην ΚΔΓΔ ή άιιν θνξέα ηεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 

Ο αλάδνρνο ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηδησηηθνχ εξγαζηεξίνπ ζα πξνζθνκίζεη ζηελ Γ.Τ. ηελ άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ εξγαζηεξίνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζα ππνβάινληαη ζηελ Γ.Τ. 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ δνθηκψλ πνπ είλαη απαξαίηεην λα εθηειεζηνχλ θαηά πεξίπησζε, 

θαζψο θαη νη ζρεηηθέο πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη θαη' απηψλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη, 

νξίδνληαη θαησηέξσ σο εμήο: 

 

Η. Διάρηζηνο αξηζκόο εθηειεζηέσλ δνθηκώλ 

Α. πκππθλώζεηο 

1. θάθεο νξπγκάησλ ή έδξαζεο επηρσκάησλ αλά 300 κέηξα κήθνπο ή κηθξνηέξνπ απηνηεινχο 

ηκήκαηνο αλά ισξίδα θπθινθνξίαο νδνχ. Γνθηκή 1 

2. Δπηρσκάησλ θαη ζηξψζεο εμπγίαλζεο αλά 1.000 Μ3 ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ. Γνθηκή 1 

3. Τπνβάζεσλ θαη βάζεσλ πνπ ζηαζεξνπνηνχληαη κε κεραληθά κέζα γηα θάζε ζηξψζε αλά 300 

κ. κήθνπο ισξίδαο θπθινθνξίαο νδνχ. Γνθηκή 1 

4. Βάζεσλ πνπ ζηαζεξνπνηνχληαη κε ηζηκέλην αλά 300 κ.κήθνπο ισξίδαο θπθινθνξίαο νδνχ 

Γνθηκή 1 

5. Αζθαιηηθέο επηζηξψζεηο αλά 2.000 κ.κήθνπο ισξίδαο θπθινθνξίαο νδνχ Γνθηκή 1 

Β. Διεγρνο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 

1. Αδξαλή ηερληθψλ έξγσλ (ζθπξνδέκαηα),νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ αλά 300 Μ3  

Γνθηκή 1 

2. Αδξαλή ζηξαγγηζηεξίσλ ή άιισλ εηδηθψλ θαηαζθεπψλ (π.ρ. Β 450, ιεπηά ζθπξνδεκαηα) αλά 

200 Μ3. 

Γνθηκή 1 

Γ. Διεγρνη πιαζηηθόηεηαο θαη ηζνδπλάκνπ άκκνπ 

1. Αδξαλή ζθπξνδεκάησλ αλά 300 Μ3  

Γνθηκή 1 

2. Αδξαλή νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ αλά 500 Μ3  
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Γνθηκή 1 

3. ηξψζεηο εμπγίαλζεο αλά 1.000 Μ3  

Γνθηκή 1 

Γ. Τγεία πεηξσκάησλ 

1.Γηα αδξαλή θάζε είδνπο απφ ηελ πεγή αλά 10.000 Μ3,ή θιάζκαηά ηνπο,άλ πξφθεηηαη γηα πεγή 

απφ ηελ νπνία ιακβάλεηαη αδξαλέο πιηθφ ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα. 

Γνθηκή 1 

Δ. Γνθίκηα ζθπξνδέκαηνο 

Σα ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ζθπξνδεκάησλ ξπζκίδνληαη 

κε ηνλ Καλνληζκφ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ-97), πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ απφθαζε ηνπ 

ΤΠΔΥΧΓΔ αξηζ. Γ14/19164/28-3-97 θαη ηζρχεη θάζε θνξά. 

Σ. Διεγρνο πνζόηεηαο αζθάιηνπ θαη θνθθνκέηξεζε αζθαιηνκίγκαηνο. 

Αλά ηξίσξε παξαγσγή 

Γνθηκή 1 

Ε. Διεγρνο ραξαθηεξηζηηθώλ αζθαιηνκίγκαηνο θαηά MARSHAL 

Γηα θάζε εκεξήζηα παξαγσγή 

Γνθηκή 1 

Ζ. Διεγρνο ηζνδπλάκνπ άκκνπ αδξαλώλ αζθαιηηθώλ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ 

αζθαιηνκίγκαηνο 

Γηα θάζε εκεξήζηα παξαγσγή 

Γνθηκή 1 

Θ. Διεγρνο πξνζδηνξηζκνύ πγξαζίαο 

Γηα ηα αδξαλή ησλ βάζεσλ ζηαζεξνπνηνπκέλσλ κε ηζηκέλην αλά δχν (2) ψξεο εξγαζίαο. 

Γνθηκή 1 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Οη αλσηέξσ έιεγρνη αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν ηεο θαλνληθήο παξαγσγήο θαη εθηέιεζεο ησλ έξγσλ 

θαη φρη ζηελ πεξίνδν ησλ πξνπαξαθαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, θαηά ηελ νπνία νη δνθηκέο πνπ 

εθηεινχληαη γηα ηελ ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ειάρηζην, φπσο 

αλσηέξσ, αξηζκφ δνθηκίσλ. 

 

ΗΗ. Πνηληθέο ξήηξεο 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ δνθηκψλ ππνβάιινληαη ζηελ Γ.Τ. κέζα ζε δχν(2) εκέξεο απφ 

ηελ δεηγκαηνιεςία. 

Οη δνθηκέο πνπ γίλνληαη, κε αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ησλ δνθηκίσλ θαηαγξάθνληαη ζε 

ηδηαίηεξν πίλαθα, πνπ ζπλνδεχεη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη ηελ ηειηθή 

επηκέηξεζε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχςεη, 

χζηεξα απφ ηελ παξαβνιή ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ θαη ησλ 

αληηζηνίρσλ δνθηκψλ θαηά ηηο πξνζσξηλέο ηκεκαηηθέο επηκεηξήζεηο, αξηζκφο δνθηκίσλ 

κηθξφηεξνο απηνχ πνπ θαζνξίδεηαη αλσηέξσ, επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο 

600,00 € γηα θάζε δεθάδα δνθηκίσλ πνπ ιείπνπλ, παξαθξαηείηαη κε βάζε απφθαζε ηνπ Πξ/λνπ 

ηεο Γ.Τ. θαη εθπίπηεη απφ ηελ 1ε πηζηνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα ζπληαρζεί. 

Η πνηληθή ξήηξα είλαη αλέθθιεηε. Ο αξηζκφο ησλ δνθηκψλ πνπ ιείπεη δελ δχλαηαη λα θαιπθζεί κε 
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πεξηζζφηεξεο δνθηκέο ζηα επφκελα ζηάδηα εξγαζίαο. 

Η Τπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα κελ πξνβεί ζε πηζηνπνίεζε κέξνπο ή ζπλφινπ 

εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ πξνζθνκηζηεί νη απαξαίηεηεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκίζεη ζηελ Γ.Τ. ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειψλεη ηα ηδησηηθά αλαγλσξηζκέλα 

εξγαζηήξηα κε ηα νπνία ελδερνκέλσο πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί. Η ππεχζπλε δήισζε ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ εξγαζηεξίσλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ ρνξεγεζεί 

απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ, θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ησλ εξγαζηεξίσλ, φηη 

απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ζην ππ’ φςε έξγν. 

ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ απφ θξαηηθφ εξγαζηήξην, ηνχην ζα 

δειψλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν. Δμππαθνχεηαη φηη ηπρφλ αδπλακία ηνπ θξαηηθνχ εξγαζηεξίνπ (π.ρ. 

ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο), λα εθηειέζεη ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο, δελ απαιάζζεη ηνλ 

αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηελ επηβνιή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ ηεο παξ.ΙΙ 

Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, λα εθηειέζεη δηα ησλ νξγάλσλ ηνπ νζνπζδήπνηε 

ειέγρνπο πέξαλ ησλ παξαπάλσ ειαρίζησλ αλαθεξνκέλσλ θαη νπνηεδήπνηε θξίλεη ηνχην 

ζθφπηκν. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ επίβιεςε επηβαηηθφ φρεκα κε νδεγφ, φπνηε 

δεηεζεί απφ απηήλ, γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ππαιιήισλ ηεο ππεξεζίαο ζην έξγν. 

 

 

 

Άξζξν 10: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ θαηά ηξφπν άξηζην απφ ηερληθή άπνςε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν4412/2016, ηνπ Ν. 2229/94, Π.Γ. 368/94, ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο γεληθά θαη ηηο εληνιέο ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. 

 

Έζησ θαη εάλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή απφ ηα άιια ζηνηρεία ηεο 

εξγνιαβίαο ή ηέινο απφ ηηο νδεγίεο ή δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο, θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ 

έξγνπ πξέπεη λα είλαη άξηην, σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπ κε ηα ππφινηπα (εζσηεξηθά ή 

γεηηνληθά) ηκήκαηά ηνπ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο θαη ν αλάδνρνο 

δελ απνθαηαζηήζεη ηηο πιεκκέιεηεο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη ζε απηφλ κε ηελ εηδηθή 

δηαηαγή ή αλ αζθεζεί εκπξφζεζκε έλζηαζε, κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο επί ηεο ελζηάζεσο, ηφηε νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο πιεκκέιεηαο κπνξεί λα 

εθηειεζζνχλ κε κέξηκλα ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ σο πξνο 

ηελ εθαξκνγή ησλ ινηπψλ θπξψζεσλ θαηά ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Γεληθά ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 159 ηνπ Ν.4412/16. 
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Γηα ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, 

έρνπλ εθαξκνγή νη πάγηεο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

 

Άξζξν 11: ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ - ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ 

Ν. 4412/2016. Η ηήξεζε εκεξνινγίνπ είλαη βαζηθφο ζπκβαηηθφο φξνο. 

 

Ο εξγνιάβνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, λα ζπληάζζεη θαη λα 

ππνβάιιεη γηα έιεγρν, ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ησλ Σερληθψλ Έξγσλ, θάηνςε θαη ζρεκαηηθή 

ηνκή, φπσο εθηεινχληαη, επί ησλ νπνίσλ ζα ζεκεηψλνληαη νη δηαζηάζεηο, ή ην βάζνο ησλ 

εθάζηνηε εθηεινχκελσλ ηκεκάησλ είηε είλαη εκθαλή, είηε αθαλή. 

 

Άξζξν 12: ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηφζν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο κειέηεο, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο 

είλαη ν αλάδνρνο. 

 

Ο πάζεο θχζεσο έιεγρνο, πνπ αζθείηαη απφ ηελ ππεξεζία, δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν θαηά 

θαλέλα ηξφπν απφ ηελ επζχλε απηή. 

 

Δπίζεο, ν αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ, κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη, ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ 

ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. 

 

Άξζξν 13: ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ εξγαζηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

έξγνπ, ή ηελ πξνζζήθε λέσλ εξγαζηψλ, ηζρχνπλ ηα άξζξα 155 & 156 ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα 

ζην άξζξν 144 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Σα ίδηα αλσηέξσ ζα εθαξκνζηνχλ, ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ δηαπηζησζνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ, κεγάιεο απνθιίζεηο ζηηο πνζφηεηεο εξγαζηψλ, ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

 

Δθφζνλ θξηζνχλ, φηη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλαγθαίεο βειηηψζεηο εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, 

απηέο ζα εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο, κεηά απφ γλψκε ηνπ κειεηεηή θαη 

αθνχ ηεξεζνχλ νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο. 
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Άξζξν 14: ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΚΑΗ ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ 

Γεληθά γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

170 θαη 172 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ν αλάδνρνο επηζεσξεί θαη δηαηεξεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε 

άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

 

Δπίζεο, θαιείηαη λα επαλνξζψζεη θάζε βιάβε ή δεκηά γηα ηελ νπνία επζχλεηαη, ζε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 157 θαη 171 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Δάλ δελ πξνβεί κέζα ζηελ πξνζεζκία, πνπ ηνπ θαζνξίζζεθε, ζηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο ή 

δεκηάο γηα ηελ νπνία επζχλεηαη, νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ζα εθηεινχληαη απφ ηελ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, κε 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ινηπψλ θπξψζεσλ ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Γεληθά γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ρξφλν εγγχεζεο, ζπληήξεζε θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

έξγνπ εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί εθηέιεζεο ησλ 

δεκνζίσλ έξγσλ θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 170, 171, 172 θαη 173 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Δηδηθφηεξα ν ρξφλνο εγγχεζεο θαζνξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) κήλεο απφ ηελ βεβαησκέλε 

πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ζα δηελεξγεζεί ε νξηζηηθή παξαιαβή. 

 

Άξζξν 15: ΛΖΦΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΧΝ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο έγρξσκεο 

θσηνγξαθίεο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ θαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Άξζξν 16: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

Οη θαηεγνξίεο ζθπξνδεκάησλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζεκεηψλνληαη ζηα ζρέδηα θαη ζηα ηεχρε 

ππνινγηζκψλ ηεο ζηαηηθήο κειέηεο. 

 

Γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο, ηε κειέηε ζχλζεζεο, ηηο κεζφδνπο 

θαηαζθεπήο, ηνλ έιεγρν, ηε ιήςε δνθηκίσλ ζπκπχθλσζεο δηάζηξσζε θιπ. ζα εθαξκνζηνχλ νη 

δηαηάμεηο θαη Καλνληζκνί θαη νη εγθεθξηκέλεο πξφηππεο πξνδηαγξαθέο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ 

(ΤΠΟΜΔΓΙ), ηφζν γηα ην παξαζθεπαδφκελν επί ηφπνπ, φζν θαη γηα ην έηνηκν ζθπξφδεκα 

παξάιιεια κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νένπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο 
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θπξνδέκαηνο (ε αξηζκ. Γ.Γ.Σ.Τ./νηθ.3328/16 (ΦΔΚ 1561 Β/02-06-2016-δηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 

2151 Β/12-7-16) : Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 2016 (ΚΣ-2016)). 

 

Η αλάκεημε ησλ πιηθψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε κεραληθφ αλαδεπηήξα 

απφδνζεο πνιιαπιαζίνπ αθεξαίνπ ζάθνπ ηζηκέληνπ. 

 

Οη θάζε είδνπο δαπάλεο ειέγρσλ θαη πξνειέγρσλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

 

Όκνηα ηνλ αλάδνρν βαξχλνπλ θαη φιεο νη απνδεκηψζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο 

θπξνδέκαηνο. 

Η ζπκπχθλσζε ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη κε δνλεηή, ρσξίο ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία ζεσξεί θαη φηη πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο 

κνλάδαο εξγαζηψλ θαη ζηα θαη’ απνθνπή ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα εθηεινχληαη, θαηά ηε δηάζηξσζε, δνθηκέο αληνρήο κε ιήςε 

δνθηκίσλ θαηά ηε δηάζηξσζε ηνπ. Η ιήςε ησλ δνθηκίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε δαπάλεο ηνπ 

αλαδφρνπ κε ηελ παξνπζία θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. Η ιήςε ησλ δνθηκίσλ ζα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο. Η ιήςε ππξήλσλ (θαξφησλ) 

θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα θαη δνθηκή αληνρήο ηνπο, ζα γίλεηαη κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, 

θαηφπηλ εληνιήο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Άξζξν 17: ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλεο ηνπ, λα δηαζέηεη ζηελ ππεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, 

νπνηεδήπνηε ηνπ δεηεζεί θαη νπνηαδήπνηε εξγάζηκε ψξα θαη εκέξα, απφ ηελ εγθαηάζηαζε σο 

ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, επηβαηηθφ απηνθίλεην γηα ηελ επίζθεςε ησλ έξγσλ. 

 

Άξζξν 18: ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη κπνξεί ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ δίθηπα 

Ο.Κ.Χ., πνπ ζα πξέπεη λα κεηαηεζνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Με ηηο εξγαζίεο απηέο ν αλάδνρνο, δελ ζα έρεη θακία αλάκεημε, ππνρξενχηαη φκσο λα παξέρεη 

θάζε δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, γηα 

ιφγνπο θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 

Άξζξν 19: ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - ΔΡΓΟΣΑΞΗΧΝ - ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ ηπρφλ παξάδνζε γηα ρξήζε ηκήκαηνο έξγνπ, ή ηνπ φινπ 

έξγνπ κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ 

εξγνηαμίνπ θαη ησλ γχξσ δξφκσλ, θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, απνξξίκκαηα, κεραλήκαηα, 

εξγαιεία, ηθξηψκαηα, πξνζσξηλέο πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο θαη πεξηθξάγκαηα πιενλάδνληα 

ρξήζηκα ή άρξεζηα πιηθά λα θαζαξίζεη κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ 
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εξγνηαμίνπ γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα φηη απαηηείηαη νχησο ψζηε ην έξγν λα παξαδνζεί θαζ’ φια 

έηνηκν γηα ρξήζε θαη ιεηηνπξγία. 

 

Άξζξν 20: ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ 

χκθσλα κε ην άξζξν 144 παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016: 

 

«4. Γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ εθπνλνχκελσλ κειεηψλ, ηνλ αξηηφηεξν ζρεδηαζκφ, ηελ θαιχηεξε 

δηνίθεζε θαη επίβιεςε θαη ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη ν κειεηεηήο, ν 

αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ν ηερληθφο ζχκβνπινο λα αζθαιίδνπλ ηε κειέηε, ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ αληίζηνηρα, θαηά παληφο θηλδχλνπ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ δεκηψλ απφ αλσηέξα βία. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ νξίδνληαη ηα έξγα, νη κειέηεο θαη νη ππεξεζίεο πνπ 

ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε, νη αζθαιηδφκελνη θίλδπλνη, ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο, ε δηαδηθαζία 

δηαπίζησζεο ηεο επέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ αζθαιίζκαηνο, ηα ειάρηζηα φξηα 

αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ, νη απνδεθηέο εμαηξέζεηο θαη νη κέγηζηεο απαιιαγέο, ε έλαξμε 

εθαξκνγήο ηεο ππνρξέσζεο αζθάιηζεο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο 

αλσηέξσ απφθαζεο ηα έξγα ησλ νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ην ΦΠΑ ππεξβαίλεη ην πνζφ 

ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000,00) επξψ αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά.» 

 

Μέζα ζε πξνζεζκία (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα 

πξνζθνκίζεη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαηά παληφο θηλδχλνπ (contractor’s all risk), αζθαιηζηηθή 

θάιπςε ηνπ έξγνπ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, πνπ κπνξνχλ ζχκθσλα κε 

ηελ Διιεληθή λνκνζεζία λα αζθαιίδνπλ ηέηνηα έξγα. Σν πνζφ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ πκβνιαίνπ 

ζα είλαη ίζν κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ε δηάξθεηά ηνπ ζα θαιχπηεη ηνλ ρξφλν κέρξη 

θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Σν αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ γηα ιφγνπο κε εθαξκνγήο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη 

πξφθιεζεο ππνβάζκηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.1650/86 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη 

δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο /εγθαηαζηάζεηο. Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα θαιχπηεη επίζεο 

θαη’ ειάρηζηνλ ηηο αζθαιίζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ έξγνπ, ηνπ θχξηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, 

ηελ θαηά παληφο θηλδχλνπ αζθάιηζε απηνθηλήησλ – απηνθηλνχκελσλ κεραλεκάησλ έξγσλ 

(Μ.Δ.). 

 

ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ Ζ ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ 

ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ. 

 

Άξζξν 21: ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

θαη ηηο ζχκθσλεο πξνο απηή θαη ην λφκν έγγξαθεο εληνιέο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Οη έγγξαθεο ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσηηθέο 

γηα ηνλ αλάδνρν κε επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα άξζξα 155 θαη 156 
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ηνπ Ν. 4412/2016. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζε ή αχμεζε ηηκψλ γηα κεηαβνιέο 

ζηα έξγα πνπ έγηλαλ ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή, έζησ θαη αλ απηέο βειηηψλνπλ ην έξγν. Αλ ε 

ρσξίο έγθξηζε κεηαβνιή επηθέξεη κείσζε πνζνηήησλ ή δηαζηάζεσλ, θαηαβάιιεηαη κφλν ε 

αμία ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξάγκαηη εθηειεζηεί, ρσξίο λα απνθιείεηαη 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα θαθνηερλία. ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ε δηαηαγή γηα 

ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο δίλεηαη πξνθνξηθά ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ θαη θαηαρσξείηαη 

ζην εκεξνιφγην. Αλ ηε δηαηαγή απηή δίλεη ν επηβιέπσλ νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα ηελ έθδνζε θαλνληθήο δηαηαγήο. Αλ ε δηαηαγή δηαθνξνπνηεί 

κεξηθά ή νιηθά ηη εληνιέο ηνπ επηβιέπνληα ν αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ 

έρεη εθηειέζεη ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ηεο επίβιεςεο κέρξη ηε ιήςε ηεο εληνιήο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

2. Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη γηα ην έξγν 

φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά κεραλήκαηα, νρήκαηα, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, 

εξγαιεία θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα. Ο αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε βαξχλεηαη κε φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, φπσο είλαη νη δαπάλεο ησλ κηζζψλ 

θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, νη δαπάλεο φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ, νη 

δαπάλεο γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νη δαπάλεο ησλ πιηθψλ θαη ηεο 

κεηαθνξάο, δηαινγήο, θχιαμεο, θζνξάο ηνπο θιπ., νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, 

απφζβεζεο, κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, νη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, αζθαιηζηηθέο 

θξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, νη δαπάλεο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ θαηαζθεπήο ησλ ζηαζεξψλ 

ζεκείσλ, θαηακεηξήζεσλ, δνθηκψλ, πξνζπειάζεσλ πξνο ην έξγν θαη ζηηο ζέζεηο γηα ηε 

ιήςε πιηθψλ, ζχζηαζεο θαη δηάιπζεο εξγνηαμίσλ, νη δαπάλεο απνδεκηψζεσλ ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ, ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γεληθά θάζε είδνπο 

δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

3. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε 

αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε 

ηξίην θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ 

αζθαιείαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλεί κε επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή 

ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά 

κέηξα. 

4. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο 

επηβαξχλζεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

ηνπο. Καη' εμαίξεζε απμνκεηψζεηο ζην ραξηφζεκν ηηκνινγίσλ ή άιινη θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ 

πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν ζην κέηξν 

πνπ ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Σπρφλ κεηαγελέζηεξεο 

απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα. Σα δχν 

πξνεγνχκελα εδάθηα δελ ηζρχνπλ γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ή ηηο ηπρφλ παξαθξαηήζεηο 

έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

5. Άζρεηα κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα δηαζέηεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηε δηεχζπλζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ε ζχκβαζε κπνξεί λα νξίδεη θαη’ 

εθηίκεζε ηνλ αξηζκφ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη εηδηθφηεηα θαη βαζκίδα εθπαίδεπζεο, πνπ 
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πξέπεη λα δηαζέηεη ν αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ. Ο αξηζκφο απηφο 

πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα 

θαηαζθεπήο ηνπ. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί πάληα λα δηαηάζζεη ηελ απνκάθξπλζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλα αθαηάιιειν ή ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ 

ηνπ αλαδφρνπ. 

6. Αλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξεί ηηο πιεξσκέο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ζην έξγν, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κεηά απφ γξαπηή φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαιεί 

ηνλ αλάδνρν λα εμνθιήζεη ηνπο δηθαηνχρνπο, κέζα ζε 15 εκεξνινγηαθέο κέξεο. 

7. Ο αλάδνρνο, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο απνηππψζεηο 

θαη ζχληαμε κειεηψλ, πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ θαη λα εμαζθαιίζεη ηηο απαηηνχκελεο 

αδεηνδνηήζεηο, θαζψο θαη ηηο κειέηεο. 

 

7α. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θηλεηνπνηεζεί άκεζα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

βιαβψλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ νδνθσηηζκνχ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα αλαιπηηθά 

ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 157 θαη 171 ηνπ 

Ν.4412/2016, φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη ζην άξζξν 7 ηνπ Ν.3481 (Σξνπνπνηήζεηο ζηε 

λνκνζεζία γηα ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη 

κειεηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο) ΦΔΚ 162 / 02-08-2006. 

7β. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα είλαη ζε εηνηκόηεηα θαη ηηο εκέξεο ησλ αξγηώλ θαη 

ησλ δηαθνπώλ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε θζνξώλ, πνπ εγθπκνλνύλ άκεζνπο θηλδύλνπο, 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηεξρνκέλσλ. 

7γ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα επνπηεύεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνύ αλά 

κήλα. 

8. Ο αλάδνρνο έρεη φιε ηελ επζχλε, γηα ηελ αλεχξεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε πεγψλ αδξαλψλ 

πιηθψλ ή άιισλ πιηθψλ πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

απφ ηε ζχκβαζε. Οη πεγέο απηέο πξηλ απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο, πξέπεη λα εγθξηζνχλ 

απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, πνπ κπνξεί λα απαγνξεχεη ηε ρξήζε θαηαιιήισλ ή 

πξφζθνξσλ γηα ηα έξγα πεγψλ. 

9. Σα πιηθά πνπ ζπλαληψληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξνέξρνληαη απφ θαζαίξεζε 

παιηψλ έξγσλ αλήθνπλ ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο δαπάλεο 

εμαγσγήο ή δηαθχιαμεο ηνπο, αλ ε ζχκβαζε δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά θαη νθείιεη λα παίξλεη ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα λα απνηξαπεί ή λα είλαη φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξε ε βιάβε ησλ πιηθψλ 

θαηά ηελ εμαγσγή ηνπο. Υξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν γίλεηαη κεηά απφ 

δηαηαγή ηεο ππεξεζίαο θαη ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ κεηαμχ ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ. 

10. Πξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ 

Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ζχκθσλα θαη κε ηνπο ζρεηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Όπνπ 

ππάξρεη πηζαλφηεηα ζπλάληεζεο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ζηε ζρεηηθή πεξηνρή, είλαη δπλαηφλ ν αλάδνρνο λα 

ππνρξεσζεί λα εθηειέζεη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαη άιινπ είδνπο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, 

δειαδή αλαζθαθηθφ έξγν, χζηεξα απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, απνδεκηνχκελνο ζχκθσλα κε 
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ηελ Δγθχθιην Γ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. 

ε πεξίπησζε αξραηνινγηθψλ ηνκψλ εδάθνπο απηέο ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ κε 

πξνεηδνπνίεζε πξνο ηελ επίβιεςε, ψζηε λα παξαζηεί, ε νπνία πξνεηδνπνίεζε πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

Αλ θαηά ηηο εξεπλεηηθέο ηνκέο ή ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε αξραίσλ - 

νπνηαζδήπνηε ειηθίαο - ηφηε, πέξαλ ηεο εηδνπνηήζεσο ηεο Δπηβιέςεσο θαη ηεο αξκφδηαο 

Δθνξίαο Αξραηνηήησλ, επηζεκαίλεηαη φηη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα γίλνπλ ππφ ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα παξέρεη ζπλεξγεία θαη κέζα θαη λα δηεπθνιχλεη ην έξγν ηεο αλαζθαθήο, απνδεκηνχκελνο 

ζχκθσλα κε ηελ Δγθ. Γ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. Ο Αλάδνρνο δελ ζα δηθαηνχηαη πξφζζεηεο 

απνδεκίσζεο γηα ζηαιίεο κεραλεκάησλ θαη ζπλεξγείσλ θαη άιιεο ζπλέπεηεο απφ ηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο βξαδείαο πξνφδνπ ησλ αλαζθαπηηθψλ εξγαζηψλ. 

ε θάζε πεξίπησζε ε ηδηνθηεζία ησλ επξεκάησλ αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ησλ αλήθεη ζην 

Διιεληθφ Γεκφζην.  

11. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε άιισλ 

έξγσλ, ή εξγαζηψλ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνληαη απφ ηηο 

εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, λα πξνζηαηεχεη ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη 

εθκεηαιιεχζεηο απφ θάζε βιάβε ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ρσξίο κείσζε ηεο επζχλεο 

ηνπ λα απνθαζηζηά ή λα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ ηπρφλ βιαβψλ ή 

δηαθνπψλ. 

12. Σνλ αλάδνρν βαξαίλνπλ ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο επίζεο ε 

ιήςε, ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ησλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ πξφιεςε 

αηπρεκάησλ, πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Π.Γ. 778/80 θαη 1073/81 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά 

ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θ.ι.π.», εθπνλψληαο κε επζχλε ηνπ θαη ππνβάιινληαο αξκνδίσο 

θάζε ζρεηηθή κειέηε, φπσο ζηαηηθή κειέηε ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο ησλ 

έξγσλ, Φάθειν Αζθαιείαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) θαη ρέδην Αζθαιείαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) 

ηεο απφθαζεο ΓΙΠΑΓ/177/02/03/01 ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (άξζξα 1, 2 θαη 3) θ.ιπ. Οθείιεη 

επίζεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, λα θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε άδεηαο, πνπ 

απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο. Δπίζεο, επηβαξχλεηαη κε ηελ ζχληαμε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.) αλ απαηηείηαη, θαζψο θαη άιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζρεδίσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ. 

13. Σέινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο γηα ηηο απαξαίηεηεο παξνρέο 

ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο φπσο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ θιπ., πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

14. Ο αλάδνρνο, κε ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ 

ινγαξηαζκνχ, ππνρξεψλεηαη λα ηνπνζεηήζεη ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ 

ηκήκαηνο θαη ζε εκθαλείο ζέζεηο Πηλαθίδεο, ελδεηθηηθέο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ ζηεξεσκέλεο 

ζε κεηαιιηθή βάζε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ην ππφδεηγκα ηεο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε 

κε ηνπνζέηεζεο ησλ Πηλαθίδσλ ζηελ πξνζεζκία απηή, ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη 

ηνπνζέηεζή ηνπο γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. Οη 

ελεκεξσηηθέο κε ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ πηλαθίδεο ζα είλαη δηαζηάζεσλ 2,60 κ πιάηνπο θαη 
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1,60 κ χςνπο. Οη πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε φια ηα έξγα πνπ ζπκβαζηνπνηνχληαη απφ 

ηε ιήςε ηνπ παξφληνο, κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ θαη κέξηκλα ησλ ηερληθψλ 

ππεξεζηψλ. 

 

Άξζξν 22 ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Τπελζπκίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε πηζηή ηήξεζε ηεο 

ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πεξί αζθαιείαο. 

 

Η Τπεξεζία κπνξεί λα ειέγρεη ηα κέηξα αζθαιείαο ηνπ Αλαδφρνπ ζηα έξγα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο θαη λα δεηά πξφζζεηα ή 

ελαιιαθηηθά κέηξα αλ ην θξίλεη απαξαίηεην ή αλ ζεσξεί φηη ν ηειεπηαίνο δελ ηεξεί ηα κέηξα 

αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη ή φηη ηα ηεξνχκελα είλαη αλεπαξθή, ρσξίο απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ 

αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ, ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη ρσξίο λα δίλεη 

ζ’ απηφλ δηθαίσκα πξφζζεηεο απνδεκίσζεο. 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο, 

Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά, θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο: 

 

1. Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177Α/18.10.85) «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» 

2. Π.Γ. 17/96 (ΦΔΚ 11Α/96) «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 

91/383/ΔΟΚ» 

3. Π.Γ. 294/88 (ΦΔΚ 138Α/88) «Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη 

γηαηξνχ εξγαζίαο θιπ.» 

4. Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212Α/96) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη 

λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 

92/57/ΔΟΚ» 

5. Ν. 1396/83 (ΦΔΚ 126Α/15.09.83) «Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ 

αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα » 

6. Π.Γ. 447/75 (ΦΔΚ 142Α/75) «Πεξί αζθαιείαο ησλ ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ» 

7. Π.Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193Α/80) «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ» 

8. Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΚ 260Α/81) «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε 

εξγνζηάζηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ» 

9. Ν. 1430/84 (ΦΔΚ 49Α/84) « Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο πνπ αθνξά 

ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ.» 

10. Π.Γ. 395/94 (ΦΔΚ 220Α/94) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 
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ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ» 

11. Π.Γ. 396/94 (ΦΔΚ 220/94) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε 

απ’ ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία, ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 89/656/ΔΟΚ» 

12. Π.Γ. 105/95 (ΦΔΚ 67Α/95) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη 

πγείαο ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ» 

13. Π.Γ. 77/93 (ΦΔΚ 34Α/93) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο 

θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο θιπ., ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 

88/642/ΔΟΚ» 

14. Π.Γ. 399/94 (ΦΔΚ 221Α/94) «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία, ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 90/94/ΔΟΚ» 

15. Π.Γ. 77/93 (ΦΔΚ 34Α/93) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ 

δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 90/679/ΔΟΚ θαη 93/88/ΔΟΚ» 

16. Π.Γ. 70α/1988 (ΦΔΚ 31Α/17.02.88) «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε 

ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία» 

17. Π.Γ. 85/91 (ΦΔΚ 38Α/18.03.1991) «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε 

πξνο ηελ νδεγία 86/188/ΔΟΚ» 

18. Π.Γ. 397/94 (ΦΔΚ 221Α/94) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ 

ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ 

νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 90/269/ΔΟΚ» 

19. Π.Γ. 16/96 (ΦΔΚ 10Α/96) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ» 

20. Σερληθή πξνδηαγξαθή ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Οδηθψλ Έξγσλ εληφο θαη εθηφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ( ΓΙΠΑΓ/νηθ502/1.7.2003 - ΦΔΚ 946Β79.7.2003) 

 

χκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο, ν Αλάδνρνο, κεηαμχ άιισλ, νθείιεη : 

i. Να παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ππεξεζίεο Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ν. 1568/85 θαη ηνπ Π.Γ. 17/96. 

ii. Να ηεξεί επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο ην νπνίν ζα 

πξνκεζεπηεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 

iii. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ Γλσζηνπνίεζε Έλαξμεο Δξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε 

πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην 

νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν 

πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα: ΠΓ 305/96 (αξ 3 

παξ. 12 θαη 13). Η γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα Ιll ηνπ άξζξνπ 
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12 ηνπ ΠΓ 305/96. 

iv. Να νξίζεη πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ. 305/96 

v. Να ππνβάιεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, 

φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη απφ ηε κειέηε ησλ ζπλζεθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνλ 

ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ 

έξγνπ κε ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, λα ελεκεξψλεη, ζπκπιεξψλεη θαη λα 

ηξνπνπνηεί ην ρέδην θαη ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θάζε θνξά πνπ πξνθχπηνπλ 

λέα ζηνηρεία. 

vi. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΙΙ, 

παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

 Άδεηα θπθινθνξίαο 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο 

 Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 

 Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο 

Β΄, ηκήκα ΙΙ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη 

ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

 Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - 

εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα 

θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α 

παξ.3 θαη 6). 

 Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο 

θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 

15085/593/03 (αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7). 

vii. Να εθαξκφδεη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο, δίλνληαο ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζε ζέκαηα φπσο : 

- Πνιηηηθή Αζθαιείαο 

- Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη ππεπζπλνηήησλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο 

- Παξαθνινχζεζε αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ 

- Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

- Αλαζεψξεζε ρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο 

- Παξαθνινχζεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

 

Άξζξν 23: ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ έληερλα θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθίεο Π.Σ. θαη ηα θαηά πεξίπησζε 

άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ θιπ., σο θαη πξνο ηηο εθάζηνηε νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο επηβιέπνπζαο ην 

έξγν ππεξεζίαο απζηεξψο εληφο ηεο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεσο (πνζφ ζπκθσλεηηθνχ θαη ηεο 

πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ). 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα βξεη θαη λα δηαζέζεη φια ηα απαηηνχκελα κεραλήκαηα, 
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εξγαιεία, κέζα θαη πξνζσπηθφ, γηα ηε ζχκθσλα πξνο ηελ νηθεία κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηα 

ζπκβαηηθά ζηνηρεία άξηηα, έληερλε θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θιπ., φπσο νξίδεηαη 

ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πεξί θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

εξγνιαβίαο. 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξείηαη απαξαηηήησο θαη ζα ελεκεξψλεηαη αλειιηπψο, κε 

κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, εκεξνιφγην έξγνπ θαη βηβιίν θαηακεηξήζεσο αθαλψλ 

εξγαζηψλ, ζηα νπνία θαη θαηαθξαηνχληαη κε αθξίβεηα ηα ζηνηρεία θαηακεηξήζεσο ησλ εξγαζηψλ 

θιπ. 

 

Δλ πάζε πεξηπηψζεη ζεκεηψλεηαη ηδηαηηέξσο, φηη ν αλάδνρνο αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηεο 

πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ην έξγν, φρη πέξαλ ηεο 

ζπκβαηηθήο δαπάλεο (πνζφ ζχκβαζεο), απαγνξεπφκελεο απζηεξψο νπνηαζδήπνηε θαη γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ππεξβάζεσο απηήο, βαξχλνπζαο απνθιεηζηηθψο θαη εμ νινθιήξνπ ηνλ 

αλάδνρν, εθηφο εάλ ππάξμεη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο. 

 

Αλ κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο ν αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο 

κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο, 

ε Τπεξεζία ζα εθαξκφζεη ηηο αλάινγεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Δάλ ππάξρεη αλάγθε λα εθηειεζηνχλ επείγνπζεο πξφζζεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εγθξηζεί απφ ηελ 

Πξντζηακέλε Αξρή ε εθηέιεζε ηνπο, πξηλ απφ ηελ ζχληαμε Α.Π.Δ. Γηα ηελ έγθξηζε απηή ε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ζπληάζζεη Σερληθή Πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, κε αηηηνιφγεζε ηνπ 

επείγνληνο θαη εθηίκεζε ηεο δαπάλεο, κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο ή ελδεηθηηθέο ηηκέο 

γηα ηπρφλ λέεο εξγαζίεο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο απηέο πνπ 

επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο θαη πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ΑΠΔ θαη 

πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ επφκελν Α.Π.Δ. Οη εξγαζίεο, γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλε 

λέα ηηκή, πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο κε ηηο ελδεηθηηθέο ηηκέο, κεησκέλεο 

θαηά 20%. 

 

Άξζξν 24: ΣΗΜΔ ΜΟΝΑΓΑ ΝΔΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

ε πεξίπησζε πνπ παξίζηαηαη αλάγθε θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ, ζα 

εθαξκφδεηαη ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 25: ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ-ΟΦΔΛΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΑ ΠΟΟΣΑ - 

ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ 

ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο πξνζηίζεηαη πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ 

αλαδφρνπ πνπ νξίδεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ ηεο 

ππνινγηδφκελεο βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ πκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ θαη ησλ Νέσλ Σηκψλ Μνλάδνο, 

φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 53 ηνπ Ν. 4412. 
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χκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Ν 4412/16: 

 

- Μεηά ηε ιήμε θάζε κήλα, ν αλάδνρνο ζπληάζζεη ινγαξηαζκφ ησλ πνζψλ απφ εξγαζίεο πνπ 

εθηειέζζεθαλ, ηα νπνία νθείινληαη ζ' απηφλ. 

- Η πξαγκαηνπνίεζε ηφζν ησλ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ φζν θαη ηεο νξηζηηθήο πιεξσκήο ηνπ 

εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, θαζψο θαη ε εθθαζάξηζε φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ απφ 

ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε, γίλεηαη κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο. Οη 

ινγαξηαζκνί απηνί ζηεξίδνληαη ζηηο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαη ζηα πξσηφθνιια 

παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ θαη ζπληάζζνληαη πάληνηε αλαθεθαιαησηηθνί. 

- Ο εγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο απνηειεί ηελ πηζηνπνίεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ 

(«πιεξσηέν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα»). Πξνυπφζεζε πιεξσκήο ηεο πηζηνπνίεζεο είλαη ε 

πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο. 

- ε θάζε πιεξσκή πξνο ηνλ αλάδνρν πξαγκαηνπνηνχληαη θξαηήζεηο, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε 

πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ζηελ πηζηνπνηνχκελε αμία ησλ εξγαζηψλ κεηά ηεο αλαινγνχζαο 

αλαζεψξεζεο θαη ζε δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

πξνζσξηλά ζηελ πηζηνπνίεζε, κέρξηο φηνπ απηά ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο. 

 

Άξζξν 26: ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

Η αλαζέηνπζα αξρή, κπνξεί λα δψζεη εηδηθή εληνιή, ζηνλ αλάδνρν, λα εθηειέζεη απνινγηζηηθέο 

εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 154 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 27: ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πξνθεηκέλε εξγνιαβία δελ ρνξεγείηαη πξνθαηαβνιή ζηνλ αλάδνρν, γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλάγθε ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 28: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΗ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΑΔΠ026, κε θσδηθφ 

έξγνπ 2012ΔΠ02600000  

 
 

Άξζξν 29: ΑΝΑΛΧΖ ΔΚΠΣΧΔΧ - ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΠΗΣΧΖ 

Απαγνξεχεηαη απζηεξψο ε αλάισζε γεληθά ηνπ πξντφληνο ηεο εθπηψζεσο πνπ επηηπγράλεηαη 

ζηε Γεκνπξαζία, εθηφο εάλ γη’ απηφ πξνεγεζεί ζρεηηθή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 

εκεηψλεηαη φηη κεηά ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ νηθείνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

σο εγθεθξηκέλε πίζησζε ηνπ έξγνπ, ζεσξείηαη ην πνζφ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ησλ απξνβιέπησλ. 
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Άξζξν 30: ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΗΜΧΝ 

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ζα εθαξκφδνληαη, γεληθά, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

Άξζξν 31: ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε εθηειεζκέλα θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 Σηο δαπάλεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ απφ ηνπο ηφπνπο ή ηε ζέζε πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο 

κέρξη ελζσκαηψζεσο απηψλ ζην έξγν, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην νηθείν εθάζηνηε 

άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Σηο δαπάλεο ηεο δηα ρεηξψλ εξγαηνηερληηψλ γεληθψο εθηειέζεσο εξγαζηψλ ή κέξνπο 

απηψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αδχλαηνο ή δελ ελδείθλπηαη δηα κεραλεκάησλ ή 

θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

 Σηο δαπάλεο ππαίζξνπ θαη γξαθείνπ γηα ηελ πιήξε ιήςε ζηνηρείσλ θιπ. δηάηαμε θαη 

εθηχπσζε ζε 6 αληίηππα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

ηηο ηηκέο ηηκνινγίνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ην εξγνιαβηθφ φθεινο. 

 

Δπίζεο, ζαλ γεληθά έμνδα ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά απηφλ, δειαδή: 

 Σνπ πκθσλεηηθνχ 

 Απνδεκηψζεηο ηδηνθηεηψλ εθκηζζσηψλ ή κηζζσηψλ 

 Σσλ πεξηνρψλ ιήςεσο δαλείσλ ελ γέλεη, ρσκαηηζκψλ, απνζέζεσο ηπρφλ πξντφλησλ 

εθζθαθψλ ή απνζεθεχζεσο πιηθψλ γεληθψο. 

 Σσλ ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσλ κεραλεκάησλ θαη εξγνηαμίσλ γεληθψο θαη ησλ 

πξνζπειάζεσλ πξνο απηά. 

Η ππεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακηά επζχλε ή ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή δαπαλψλ ή 

απνδεκηψζεσλ φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ ηηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 

4412/2016. 

 

Άξζξν 32: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ - ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Σν έξγν δηεπζχλεηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 138 θαη 139 ηνπ Ν. 

4412/2016. Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα παξίζηαηαη Μεραληθφο θαζψο θαη ηερληθνί ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. Οη παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Η Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην 

εξγνηάμην, νπνηνπδήπνηε απαζρνιεκέλνπ ζε απηφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνλ ζεσξήζεη 

αθαηάιιειν γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 
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Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

έθδνζε θάζε άδεηαο ε νπνία είλαη θαηά λφκν απαξαίηεηε, θαζηζηάκελνο θαηά λφκν νπζηαζηηθά 

θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε εθαξκνγή δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ. 

 

Άξζξν 33: ΓΗΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ (Ο.Κ.Χ.) 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη δπλαηφλ ν Αλάδνρνο λα ζπλαληήζεη δπζρέξεηεο ζηελ 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ απφ ηελ παξνπζία δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. Οη παξαπάλσ δπζρέξεηεο είλαη δπλαηφ 

λα ππνρξεψζνπλ ηνλ Αλάδνρν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα θαηαθχγεη ζηελ εθαξκνγή 

αληηνηθνλνκηθψλ ή / θαη ρξνλνβφξσλ θαηαζθεπαζηηθψλ κεζφδσλ, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αλάγθεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κε ζπλζήθεο απφιπηεο αζθάιεηαο γηα ηηο ππάξρνπζεο 

θαηαζθεπέο (δηαηεξνχκελα νδνζηξψκαηα, νρεηνί θ.ι.π.), ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο 

παξαιιαζζφκελεο θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Χ. θ.ι.π. 

Δξγαζίεο εθζθαθψλ θιπ. ζε ζέζεηο φπνπ δηαηεξνχληαη ηκήκαηα νδνζηξσκάησλ, ή ηκήκαηα 

νρεηψλ, ή φπνπ πθίζηαληαη αγσγνί Ο.Κ.Χ θιπ. γεληθά πξέπεη λα εθηεινχληαη κε κεγάιε 

πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ή αηπρεκάησλ, γηα ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα είλαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο. 

 

Οπνηαδήπνηε δεκηά, ε νπνία νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εθηειεί απηφο ην έξγν, ή ζε ακέιεηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ έξγσλ, βαξχλεη 

απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη νιφθιεξε ηε δαπάλε 

επαλφξζσζεο ηεο δεκηάο. 

ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ θξνπζηηθά κέζα, ή άιια κέζα εθζθαθήο (π.ρ. εθξεθηηθά ζε 

βξαρψδεηο εκθαλίζεηο) αλ επηηξέπνληαη θαη ρνξεγεζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο 

Αξρέο, ή εξγαζίεο παζζάισλ θιπ. θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη πξαγκαηηθή ή απνζεηηθή ησλ 

γχξσ θαηαζθεπψλ θιπ. ζα βαξχλεη, σο απνθιεηζηηθά ππεχζπλα, ηνλ Αλάδνρν. 

 

Γελ ζα γίλεη απνδεθηή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηηο παξαπάλσ αλαθεξζείζεο 

αηηίεο θαη νη ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ είλαη εληαίεο θαη ακεηάβιεηεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο 

θπθινθνξίαο, ή άιιν αίηην, ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα, ή ην ζπκθέξνλ ρξήζεο 

κεραληθψλ κέζσλ (ειαθξψλ, κεζαίσλ, βαξέσλ), ή εθηέιεζεο κε ηα ρέξηα. 

 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζε κεξηθά ηκήκαηα ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηεο λέαο 

νδνχ θαη θνληά ζ' απηά, πηζαλφλ λα βξίζθνληαη ζηχινη ηεο ΓΔΗ θαη ηνπ ΟΣΔ, ζσιήλεο χδξεπζεο 

θιπ. Έηζη ζα παξαζηεί αλάγθε, παξάιιεια πξνο ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ νδηθψλ έξγσλ 

πνπ ζα εθηεινχληαη απφ απηφλ, λα εθηειεζζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο εηαηξίεο ή Οξγαληζκνχο, 

Τπεξεζίεο, ή / θαη ηνλ ίδην θαη εξγαζίεο γηα ηελ κεηαηφπηζε ζηχισλ, ή απνκάθξπλζε 

ππαξρνπζψλ γξακκψλ θιπ. 

 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη ζε θάζε δπλαηή ελέξγεηα γηα ηελ επίζπεπζε ηεο 

απνκάθξπλζεο ησλ πην πάλσ εκπνδίσλ, λα δηεπθνιχλεη απξνθάζηζηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ απηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε αμίσζε απνδεκίσζήο ηνπ γηα 



 
ειίδα 31 απφ 48 

 
 

θαζπζηεξήζεηο ή δπζρέξεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θπξίσο έξγν ηνπ, απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 

παξάιιεισλ εξγαζηψλ απνκάθξπλζεο ζηχισλ, κεηαηφπηζεο γξακκψλ θιπ. Αληίζεηα απηφο 

νθείιεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα λα απνθεπρζνχλ βιάβεο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ πην πάλσ εηαηξηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ βιάβεο, ζα βαξχλνπλ 

νπσζδήπνηε ηνλ Αλάδνρν. 

 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ππφγεησλ αγσγψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ Ο.Κ.Χ. 

ζε πεξηνρέο επεξεαδφκελεο απφ ηα έξγα, ν Αλάδνρνο νθείιεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη 

θξνληίδεο λα εθνδηαζζεί κε ηα απαξαίηεηα δηαγξάκκαηα θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ησλ 

Αγσγψλ Κνηλήο Χθέιεηαο θαη αθνχ έιζεη ζε επαθή κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο ησλ Ο.Κ.Χ. λα 

κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε απηψλ ,πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη, παξνπζία 

εθπξνζψπσλ ηνπο, δηεξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ αγσγψλ Ο.Κ.Χ. θαη ηελ ελ 

ζπλερεία απνθάιπςε απηψλ, εθφζνλ ήζειε απαηηεζεί ε δηεπζέηεζή ηνπο. 

Απηή ε επζχλε αλήθεη νινθιεξσηηθά ζηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο ζα πξέπεη κέζα ζην πιαίζην ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ λα έιζεη ζε επαθή κε ηνπο Ο.Κ.Χ. θαη λα επηζεκάλνπλ ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα 

πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Ο.Κ.Χ. ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ (θαη 

αληίζηξνθα) θαη λα ζπλππνινγίζνπλ ηελ ζρεηηθή επηξξνή απηψλ ησλ δηθηχσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ζα ζπληάμεη, ζηε ξνή ηεο εξγαζίαο, ζηε απφδνζε 

ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο ηνπ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θιπ. 

 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ άξζξνπ Α-2 απηήο ηεο Δ..Τ. έρνπλ 

παξζεί ππφςε νη θάζε είδνπο θαζπζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε 

δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. είηε απηέο ζα γίλνπλ απφ ηα εηδηθεπκέλα ζπλεξγεία ησλ Ο.Κ.Χ. είηε απφ ηα 

ζπλεξγεία ηνπ Αλαδφρνπ, είηε θαη απφ ηα δχν καδί. 

 

Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Χ. πνπ ζα ζπλαληεζνχλ, θαζνξίδνληαη ηα αθφινπζα 

: 

 

α. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαθέξεη έγγξαθα θαη έγθαηξα ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ηηο 

ζπλαληφκελεο δπζρέξεηεο ζηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, απφ ηηο 

παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο θιπ, ζπλνδεχνληαο ηηο αλαθνξέο ηνπ κε ππνδείμεηο ιχζεο γηα ηα 

δεκηνπξγνχκελα ηερληθά πξνβιήκαηα. 

 

β. Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο θιπ. 

ηξνπνπνηψληαο ζηελ αλάγθε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ηε δηαδνρή 

εξγαζηψλ, ή αθφκε θαη εθηειψληαο πξφζζεηεο αλαγθαίεο εξγαζίεο κεηά απφ εηδηθή εληνιή ηεο 

Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. 

 

γ. Η Τπεξεζία, κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, νθείιεη λα βνεζήζεη απηφλ, ζε φια ηα 

δηαβήκαηα πνπ απαηηνχληαη πξνο ηηο αξκφδηεο Αξρέο θαη ηνπο Ο.Κ.Χ., γηα ηελ άξζε θάζε 

εκπνδίνπ ζηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ, ρσξίο απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ 
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επζχλε λα αιιεινγξαθεί, λα ζπλελλνείηαη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Ο.Κ.Χ. ελεκεξψλνληαο 

ζρεηηθά ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 

Άξζξν 34: ΥΡΖΖ ΣΖ ΟΓΟΤ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη κε θάζε ηξφπν 

δπλαηφηεηα αθψιπηεο θαη αζθαινχο δηεμαγσγήο ηεο θπθινθνξίαο ζηελ νδφ πνπ πξφθεηηαη λα 

εμππεξεηήζεη ην εθηεινχκελν έξγν, κε ηελ θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ ζπλδεηεξίσλ ηκεκάησλ, 

ηελ θαηαζθεπή ηπρφλ απαηηνπκέλσλ παξαθακπηεξίσλ ηεο θχξηαο θπθινθνξίαο θιπ. Οη ζρεηηθέο 

εξγαζίεο δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαίηεξα ζηνλ αλάδνρν, αιιά ζα πεξηιεθζνχλ απφ απηφλ 

αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

Η αλάγθε ηαπηφρξνλεο δηεμαγσγήο ηεο θπθινθνξίαο κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πξέπεη λα 

ιεθζεί ππ’φςε απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ πξηλ απφ ηελ 

ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαη νη δπζθνιίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ εμ απηήο ηεο αηηίαο δελ 

δεκηνπξγνχλ ζηνλ αλάδνρν ην δηθαίσκα απαίηεζεο νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο 

ζηελ πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 35: ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΚΑΘΑΡΗΜΟ 

 

Οη νπνηεζδήπνηε απνζέζεηο πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε ζέζεηο πνπ λα 

κελ δεκηνπξγνχλ νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ θαη πάληνηε χζηεξα απφ αξκφδηα 

έγθξηζε. 

ε πεξίπησζε πνπ ε απνθαηάζηαζε ησλ απνζεζηνζαιάκσλ δελ γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ηνπο λφκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο, ηφηε επηβάιιεηαη ζηνλ 

Αλάδνρν αλέθθιεηε πνηληθή ξήηξα χςνπο 5.000 ΔΤΡΧ αλά ζηξέκκα επηθαλείαο πνπ δελ έρεη 

απνθαηαζηαζεί. Η παξαπάλσ πνηληθή ξήηξα παξαθξαηείηαη άκεζα απφ ηνλ επηθείκελν πξνο 

πιεξσκή ινγαξηαζκφ ή ηηο εγγπήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο επίβιεςεο. Ο 

Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη ησλ ινηπψλ επζπλψλ ηνπ (αζηηθψλ, πνηληθψλ θ.ι.π) ιφγσ ηεο 

παξαπάλσ παξαθξάηεζεο. 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ηζρχ ζηελ παξνχζα εξγνιαβία : 

• Η Απφθαζε έγθξηζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ ππ’ φςηλ έξγνπ, θαη νη ζπζηάζεηο ηεο 

εγθεθξηκέλεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) κε ηε δηεπθξίλεζε φηη, φπνπ 

αλαθέξεηαη "επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ" ζε ζέκαηα εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζα 

λνείηαη "επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ". 

• Tα αλαθεξφκελα ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ, 

θαηηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απφθαζε έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ. 

 

Δπεηδή ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο 

θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ν Αλάδνρνο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ηα δηαηεηαγκέλα 

ζηνηρεία ησλ κφληκσλ έξγσλ, δηαηεξείηαη φκσο ε επζχλε ηνπ ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο κεζφδνπο, 

ρξήζεηο πιηθψλ, δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο εξγνηαμηαθψλ νδψλ, εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 
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δηακνξθψζεσλ ησλ έξγσλ, απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, θαη ζηνηρεία ησλ 

κφληκσλ έξγσλ γηα ηα νπνία ππάξρεη επηινγή βάζεη ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ απφ 

απηφλ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη θάζε κέηξν πνπ είλαη αλαγθαίν θαη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο 

εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ ηεο 

πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε αθνχ νη ελ ιφγσ 

δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο πνπ πξνζέθεξε θαη ζηηο γεληθέο δαπάλεο πνπ ηνλ 

βαξχλνπλ πξηλ απφ ηελ παξάδνζε γηα ρξήζε ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ 

ηνπο γχξσ ρψξνπο θαη γεληθά απφ ην εξγνηάμην, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, 

κεραλήκαηα, πιηθά, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ, λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο 

επάλσ ζηνπο νπνίνπο ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ή εγθαηεζηεκέλα θιπ. 

 

Άξζξν 36: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 

1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : π.δ 305/96 (αξ.7-9), Ν.4412/16 (αξ. 138 παξ.7), λ. 3850/10 (αξ. 42). 

 

2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

 

α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ 

θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα λ.4412/16 (αξζ. 138 παξ.7). 

 

β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο 

θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ : ΓΙΠΑΓ/νηθ.177/2-

3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, 

θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ 

θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : λ.4412/16 (αξ. 132 θαη αξ.186). 

 

γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ 

απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81(αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 

42- 49). Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην 

φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα 

θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο 

εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε 

εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 

 

3. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα 
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: 

3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο 

Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 

 

α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ 

ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ 

πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα 

πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 

εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Η γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 

 

β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο 

ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) 

θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην λ.4412/16 

(αξ.138 παξ.7). 

 

γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ 

παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα 

κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, 

ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, 

πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 

 

δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 

παξ.9) θαη ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην 

λ.4412/16 (αξ.138 παξ.7). 

 

ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 

παξ.10) θαη ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΧΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε 

ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

 

ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο 

Τγείαο (ΦΑΤ). 

 

Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ. 

Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο 

κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 

1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ : 
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ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ νη νπνίεο 

ελζσκαηψζεθαλ λ.4412/16 (αξ.138 παξ.7). 

 

2. Η ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ : 

α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 

β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ.305/96 

(αξζ.12 παξάξηεκα ΙΙ). 

γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο 

λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ 

έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν 

4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. 

Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 

 

3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε 

ζην λ.4412/16 (αξ.170 παξ.7 θαη αξ.172 παξ.8). 

 

4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη 

ην ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ 

ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ. 

 

5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη η ελ θαηάξηηζε ηνπ Φ ΑΤ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ΔΓΚΤΚΛΙΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ. 

 

3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο 

θαη πγείαο: 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

 

α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 

εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4). 

β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 

50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 

γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα 

εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη 

Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 

Η αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη 

αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα 

απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9). 

δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ: ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ 

εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 
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1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ 

πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 

(αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 

2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο 

ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 

παξ.1). 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 

Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη 

απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

 

Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ 

εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί 

θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ 

νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 

 

3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα 

ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, 

θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο 

αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν 

ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί 

ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα 

ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 

 

4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα 

εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 

 

5. Ιαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9). 

 

3.3 Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ): 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ), φηαλ 

απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

Σν ΗΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή 

Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ 

αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ 

ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην 
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φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) 

θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

3.4 πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ): 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην 

ΗΜΑ. ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Η.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη 

εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ 

αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

 

4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην 

εξγνηάμην. 

 

4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ): 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα 

παξαθάησ 

κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 

α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 

305//96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). 

β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ 

ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ 

έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν 

ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, 

παξ.2). 

γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή 

αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : Π Γ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, 

παξ.6). 

δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - 

δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, 

πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε 

ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 

4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 

ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ 

(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 

(αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14). 

ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο 

εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, 

νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε 

ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο 

νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ 
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Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, 

Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 

 

4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε – 

ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ 

πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 

- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΙ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ 

Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 

- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΙ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ 

αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη 

νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ» 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. 

Απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 

β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, 

θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ.47, 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 

3542/07 (αξ.43,44). 

γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, 

ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ 

εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, 

παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35). 

δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, 

εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο Bπ, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : 

ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη 

αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. 

απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). 

ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : 

α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο 

ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ 

θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 

 

4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ. 

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 

(αξ.2). 

α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 

(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε 

κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 

(αξ.17, 45-74 ), Ν.1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 

89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β 
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ηκήκα ΙΙ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 

35). 

β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΙΙ, 

παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 

1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

2. Άδεηα θπθινθνξίαο 

3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 

4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 

5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, 

ηκήκα ΙΙ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα 

ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - 

εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 

7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη 

αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη 

αξ.4. παξ.7 ). 

 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ( ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ) 

 

1. Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, 

δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ 

ηεο Τπεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

2. ύζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο ( ΟΓΑΤΔ) 

 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζζεί ν εξγαζηαθφο 

θίλδπλνο ζην ειάρηζην. Χο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην ΟΓΑΤΔ νξίδνληαη νη εμήο: 

 

2.1 Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ 

 

2.2 Οξηζκφο ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο . Δηδηθφηεξα θαη 

ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα νπνία 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο , ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 

,θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Ν.1568/85,ΠΓ.17/96,ΠΓ 305/96,ΠΓ294/88). 

Η αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο 

Δξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζην αξκφδην 

Κ.Δ.Π.Δ.Κ. ηνπ .ΔΠ.Δ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθαιείαο, 

ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο , κεηξήζεηο αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ 
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ΑΤ θαη ΦΑΤ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ , εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνχ θ.ι.π ν αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή θαη κε 

εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (ΠΓ 95/99,ΠΓ 17/96) απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία 

Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΞ.Τ.Π.Π.) 

 

2.3 Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα ΑΤΔ 

 

 

2.4 Οξγάλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ ππεξγνιάβσλ 

 

2.5 Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθαιείαο. Καη’ ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα : 

• Αλαθνξά αηπρήκαηνο 

• Γηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, 

• Αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο 

• Υξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

• Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

• Ιαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ 

 

2.6 Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ πρ γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην ΑΤ ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο. 

 

2.7 Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή 

επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ , ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε 

εβδνκαδηαία βάζε, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ λνκνζεζία ή ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ 

επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη επηζεσξήζεηο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη 

γξαπηά. 

 

2.8 Άιιεο πξνβιέςεηο 

• Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην έξγν πξνο ην αξκφδην 

Κ.Δ.Π.Δ.Κ ηνπ .ΔΠ.Δ 

• Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα ΑΤΔ 

• Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην εξγνηάμην 

• Πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα ΑΤΔ κε ηνλ ζπληνληζηή ΑΤΔ θαη 

ηνπο ππεξγνιάβνπο , παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο . 

 

2.9 Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ 

Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

ρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο κειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ 

αθνξά ζέκαηα Α.Τ.Δ. θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ ΦΑΤ. 

Σν ΑΤ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζηνλ δε ΦΑΤ 

εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φάθεινο 
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Αζθαιείαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ελεκεξσκέλνο, ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη 

φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαδνζεί απφ ηελ Τπεξεζία ΑΤ θαη ΦΑΤ ζηνλ αλάδνρν καδί κε 

ηελ ηερληθή κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηελ ζχληαμή ησλ αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην. 

 

Σν ΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 

Γεληθά 

• Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ 

• χληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

• Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ 

• ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

• ηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ 

- Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο Χθειείαο. 

- ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

- Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ 

- Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ 

- πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθψλ 

- Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο , εζηηάζεο θαη Α’ βνεζεηψλ. 

- Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο π.ρ. εηδηθνί 

ηχπνη ηθξησκάησλ , αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ ή επηρσκάησλ θ.ι.π. θαη δηαηάμεηο γηα 

πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο 

- Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππν-θάζεσλ έξγσλ ηνπ έξγνπ , ζχκθσλα κε ην 

εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

- Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο 

επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο θαη ππφθαζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο 

επηθηλδπλφηεηαο π.ρ. 

Υ = Υακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ 

Μ = Μεγάιε εθηίκεζε θηλδχλνπ 

Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ 

ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

πιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη. 

- Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ 

- Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα 

ηελ πξφιεςή ηνπ , θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο 

(Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ.305/96). 

 

Σν ΦΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 

Γεληθά 

• Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ 

• Αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ 

• Αξηζκφ αδείαο 
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• ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

• ηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ ΦΑΤ 

• ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ 

• Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

• Παξαδνρέο κειέηεο 

• Σα ζρέδηα <<σο θαηεζθεπάζζε>> 

 

Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο , ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίαο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ έξγνπ, πρ εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θ.ι.π. Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο 

θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ 

απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ θ.ι.π.) 

ζηελ ππξαζθάιεηα θ.ι.π. 

 

Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη : 

• Σνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ π.ρ. φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ 

έξγνπ απφ ηνπο ρξήζηεο , βαζηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα 

δηαλεκεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ψζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν θαη 

ηη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ γεγνλφησλ 

• Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ π.ρ. νδεγίεο 

ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε 

ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θιπ 

• Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή 

ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ , ην ΑΤ θαη ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ 

αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Η Γ/λνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα 

παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΑΤ – ΦΑΤ. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν 

Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη 

θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ. 

 

5.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην 

εξγνηάμην, ηα 

νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ: 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα 

απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 

 

5.1 Καηεδαθίζεηο : Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 

(αξ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, 

ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. 
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Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 

 

5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο: Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 

1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 

3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 

παξαξη. ΙΙΙ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: ΤΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 2/06, ΠΓ 

305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ. 10 ). 

 

5.3 Ιθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο 

ζε ζηέγεο: ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, 

ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 

10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.4-6,14 ). 

 

5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο: ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 

(αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), Ππξνζβεζηηθή 

Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 

 

5.5 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.): ΠΓ 

778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), 

ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ. 12). 

 

5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ (ήξαγγεο θπθινθνξίαο 

νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ 

εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε 

ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.): Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 

225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 

παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 

(αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.10). 

 

5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα (Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα 

ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ 

ζπλεξγείνπ.): ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΙΙΙ), ΤΑ 

3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.8.3 θαη παξ.13). 

 

6. Γαπάλε ζχληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ. 

Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη 

απαηηνχληαη απφ ηνλ λφκν, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ 

απηφλ θαηά ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 

7. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ 
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ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 
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Άξζξν 37:ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΔ 

 

Πξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ 

Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ζχκθσλα θαη κε ηνπο ζρεηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Δπεηδή 

ππάξρεη πηζαλφηεηα ζπλάληεζεο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ζηε ζρεηηθή πεξηνρή, είλαη δπλαηφλ ν αλάδνρνο λα 

ππνρξεσζεί λα εθηειέζεη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαη άιινπ είδνπο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, δειαδή 

αλαζθαθηθφ έξγν, χζηεξα απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο. 
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ε πεξίπησζε αξραηνινγηθψλ ηνκψλ εδάθνπο απηέο ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ κε 

πξνεηδνπνίεζε πξνο ηελ επίβιεςε ηνπιάρηζηνλ 4 εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

 

Αλ θαηά ηηο εξεπλεηηθέο ηνκέο, ή ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε αξραίσλ - 

νπνηαζδήπνηε ειηθίαο - ηφηε, πέξαλ ηεο εηδνπνηήζεσο ηεο Δπηβιέςεσο θαη ηεο αξκφδηαο 

Δθνξίαο Αξραηνηήησλ, επηζεκαίλεηαη φηη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα γίλνπλ ππφ ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε 

απνδεκίσζε λα παξέρεη ζπλεξγεία θαη κέζα θαη λα δηεπθνιχλεη ην έξγν ηεο αλαζθαθήο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ππάξρνπλ αξραηφηεηεο, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη ακέζσο κφιηο δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμή ηνπο λα εηδνπνηήζεη ηελ Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία θαη ηελ αξκφδηα Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, θαη λα δηαθφςεη ακέζσο θάζε εξγαζία ζηελ 

πεξηνρή ησλ επξεκάησλ, ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλέπαθε 

δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ππφςε αξραηνηήησλ. 

Μεηά ηνλ πξψην ραξαθηεξηζκφ ησλ επξεκάησλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ζα δνζνχλ 

νδεγίεο ζηνλ αλάδνρν είηε γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ, είηε γηα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή 

απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ζα δηελεξγεί έξεπλεο. Γηα ηηο 

ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο απφ ηηο δηαθνπέο ιφγσ αξραηνινγηθήο έξεπλαο, ν αλάδνρνο νπδεκηάο 

απνδεκίσζεο δηθαηνχηαη πιελ ηεο λφκηκεο παξάηαζεο θαη αλαζεψξεζεο. 

 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο ψζηε λα κεηαθηλεί, ρσξίο ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ απφ ην έλα κέησπν εξγαζίαο ζε άιιν ψζηε 

λα κεηψλνληαη ζην ειάρηζην δπλαηφ νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ ηηο 

αξραηνινγηθέο έξεπλεο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ηηο απαηηνχκελεο 

δηεπθνιχλζεηο, θαη λα ζπληνλίδεη κε απηήλ ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο ηνπ. 

Οια ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη αμίαο πνπ αλαθαιχπηνληαη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην. ε θάζε πεξίπησζε ηζρχεη ε Διιεληθή 

λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 38:ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ - ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ - ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία θσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ, 

κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ιεπηνκέξεηα απφ ηελ δηαηαγή ηνπ 

ΤΓΔ αξ. 7603/5-2-1960 (Δγθ. Α 20) ήηνη: 

α. Φσηνγξαθίεο ηεο πξνυπάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. Απηέο ζα 

ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 1εο πηζηνπνίεζεο. 

β. Φσηνγξαθίεο ησλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. Απηέο ζα ππνβάιινληαη 

κε ηα δηθ/θά ηεο 2εο, 3εο ή θαη κεηαγελέζηεξεο πηζηνπνίεζεο 

γ. Φσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ πεξαίσζή ηνπ. Απηέο ζα ππνβάιινληαη κε ηα δηθ/θά ηεο 

ηειεπηαίαο πηζηνπνίεζεο, πξηλ ηελ ηειηθή. 
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δ. Οη παξαπάλσ θσηνγξαθίεο ζα παξαδνζνχλ θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Οιεο νη ελ ιφγσ 

θσηνγξαθίεο ζα ιακβάλνληαη απφ έκπεηξνπο θσηνγξάθνπο κε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή 

απφδνζεο θαη πξέπεη λα είλαη επθξηλείο κε θαιή ηερληθή εκθάληζε. Καηά ηελ ιήςε ζα 

απνθεχγεηαη ε πξνβνιή δηαθφξσλ πξνζψπσλ εθηφο απφ ηνπο εξγαηνηερλίηεο πνπ 

απαζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαη δελ ζα παξαθνινπζνχλ ηελ ιήςε 

θσηνγξαθηψλ. 

 

2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο, κε δηθά 

ηνπ κέζα θαη δαπάλεο ηνπ, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ επίβιεςεο, θάζε 

θνξά πνπ εηδνπνηείηαη γη' απηφ ην ζθνπφ. 

 

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ, λα θαηαζθεπάζεη θαη εγθαηαζηήζεη: 

α)απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δηαθεκηζηηθή πηλαθίδα, β)κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ κφληκε επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα ή αλακλεζηηθή πιάθα. Σα αλσηέξσ 

ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1828/2009. 

 

Άξζξν 39: ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΟ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, λφκνπο θαη δηαηάγκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε Γεκνζίσλ Έξγσλ. Δπίζεο, δηέπεηαη, εξκελεχεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη 

απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη γηα έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, επηπιένλ θαη απφ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία.  

 

Δηδηθφηεξα, ζε ζέκαηα παξαγσγήο δεκνζίσλ έξγσλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη νη 

ινηπνί ζρεηηθνί Νφκνη, κε ηηο εμαηξέζεηο ησλ ηξνπνπνηνχκελσλ, θαηαξγνχκελσλ ή κεηαβαηηθψλ 

δηαηάμεσλ, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηα άξζξα 375-377 ηνπ Ν.4412/2016 ή λεφηεξσλ. Η 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζπκπιεξψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ 

ηεπρψλ. 

 

Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε λνκνζεζία, ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή θείκελεο δηαηάμεηο, λνείηαη, εθηφο εάλ 

ξεηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, θάζε θαλφλαο δηθαίνπ, εζληθφο, θνηλνηηθφο ή δηεζλήο 

εθαξκνδφκελνο ζηελ Διιάδα, πεξηερφκελνο ζε θάζε πεγή δηθαίνπ (χληαγκα, Νφκνη, Πξνεδξηθά 

Γηαηάγκαηα, Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Δγθχθιηνη, Οδεγίεο, Καλνληζκνί, Δζληθνί θαη Δπξσπατθήο 

Έλσζεο), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά θαηά ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο. 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 54 

& 178 ηνπ Ν.4412/2016. Δπηπξφζζεηα, ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί 

θαη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, νη Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη εθάζηνηε απνθάζεηο ΓΙΠΑΓ ηνπ ΤΠΟΜΔΓΙ 

πεξί Έγθξηζεο Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια 

ηα Γεκφζηα Έξγα. Όπνπ νη εξγαζίεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ, εθαξκφδνληαη νη 
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εγθεθξηκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, νη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., νη ηζρχνληεο θαλνληζκνί ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο γηα θάζε θαηεγνξία 

εγθαηαζηάζεσλ, νη ηζρχνληεο θαλνληζκνί ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη 

Δπξσθψδηθεο, νη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 

 

Σέινο ηζρχνπλ ηα Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα ΔΝ φπσο αλαθέξνληαη ζηηο Δγθπθιίνπο 

ηνπ ΤΠΟΜΔΓΙ (π.ρ. 26, ΓΙΠΑΓ/νηθ/356/4-10-2012) κε ηηο ζρεηηθέο ΚΤΑ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην έξγν ζα ελζσκαησζνχλ ππνρξεσηηθά πιηθά πνπ θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE. 

ε θάζε πεξίπησζε ηα παξαπάλσ πιηθά ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ΚΤΑ κε Αξηζκ. 

6690/12 (ΦΔΚ 1914 Β/15-6-2012) «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ: ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο «CE».  

 

 

Σξίπνιε, 16-04-2019 

 

            ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

 

 

Παπαπαλαγηώηνπ Αζαλάζηνο 

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο κε Α΄β 

 

 

 

 

 

Ο Αλαπι. Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ 

 

 

κπξληώηεο Μηραήι 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο κε Α΄β 

 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο  

Γηεύζπλζεο Σερληθώλ  Έξγσλ 

 

Κσζηόγηαλλεο Γεώξγηνο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο κε Α΄β 

 

 

Δγθξίζεθε κε ηηο 957/2019 θαη 1459/2019  απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 
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