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Άπθπο 1ο: Ανηικείμενο ηηρ παπούζαρ Γενικήρ και Δ..Τ. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γεληθήο & Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα θαηαζθεπαζζεί ην έξγν, ην νπνίν νξίδεηαη ζην 

επφκελν άξζξν 2, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ 

θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ, ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ αθνξνχλ ην ππφςε έξγν.  

 

Άπθπο 2ο : Πεπιγπαθή ηος ππορ καηαζκεςή έπγος 

Η παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αλαθέξεηαη ζην έξγν:  

«ΔΡΓΑΙΔ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΣΡΟΤ ΣΗ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΚΑΓΙΑ» 

Σν «πκβαηηθφ Αληηθείκελν» ζπλίζηαηαη ζηελ εθπιήξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε θαη ηα αλαπφζπαζηα πκβαηηθά ηεο  Σεχρε.  

Πεξηιεπηηθά νη ππνρξεψζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο εθζπγρξνληζκνχ θαη 

αλαβάζκηζεο:  

Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ: Πξνβιέπεηαη αληηθαηάζηαζε επηιεγκέλσλ εμσηεξηθψλ ζπξψλ πνπ 

έρνπλ ππνζηεί θζνξά γηα απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο. Θα αληηθαηαζηαζνχλ πέληε (5) 

ζπλνιηθά πφξηεο, δχν (2) ζηνλ ηζφγεην ρψξν θαη ηξεηο (3) ζηνλ φξνθν ηνπ θηηξίνπ. Πξνβιέπεηαη 

επίζεο αληηθαηάζηαζε εμήληα ελφο (61) εμσηεξηθψλ μχιηλσλ παινζηαζίσλ κε λέα απφ αινπκίλην 

ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο θαη δηπινχο ζεξκνκνλσηηθνχο παινπίλαθεο. 

Δπηζθεπή ζηέγεο-Ξχιηλεο θαηαζθεπέο-Μνλψζεηο-Δλίζρπζε ζπζηήκαηνο πδξνξξνψλ: Αθνξά εξγαζίεο 

επέκβαζεο ζηελ πθηζηάκελε ζηέγε ηνπ Κέληξνπ Τγείαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πγξνκφλσζε θαη 

ζεξκνκφλσζε ηνπ θηηξίνπ. Πξνβιέπεηαη πξνζεθηηθή θαζαίξεζε  ηεο θεξακνζθεπήο, ηνπνζέηεζε λέαο 

μπιείαο θαη θαηαζθεπή λέαο θεξακνζθεπήο είηε κε αθέξαηα θεξακίδηα απφ ηελ ππάξρνπζα ζηέγε είηε 

κε λέα θεξακίδηα ξσκατθνχ ηχπνπ.  

Αλαθαηαζθεπή Δπηρξηζκάησλ - Δζσηεξηθνί ρξσκαηηζκνί: Πξνβιέπεηαη κεξηθή αλαθαηαζθεπή- 

επαλαηνπνζέηεζε επηρξηζκάησλ, γηα απνθαηάζηαζε ζαζξψλ ηκεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ηνίρνπο ηνπ θηηξίνπ. Πξνβιέπεηαη επίζεο αλαθαίληζε ησλ ρξσκαηηζκψλ ζηνπο 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηζνγείνπ θαη νξφθνπ.  

Νέα δαπεδφζηξσζε ησλ ρψξσλ ηνπ ηζνγείνπ ηνπ θηηξίνπ κε επηθάιπςε ηεο ππάξρνπζαο κε ηάπεηα 

απφ linoleum. 

Υψξνο ζηάζκεπζεο αζζελνθφξνπ: Πξνβιέπεηαη δηακφξθσζε λένπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

αζζελνθφξνπ~ 50m
2 
κε θαηαζθεπή βαξέσο ηχπνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ. 

Δπηζθεπή- αλαθαίληζε ρψξσλ WC: Απνμήισζε πιαθηδίσλ επελδχζεσο ηνίρνπ θαη δαπέδνπ θαη 

αληηθαηάζηαζε ηνπο  κε λέα θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20cm x 20cm ζε δέθα πέληε (15) 

ζπλνιηθά ρψξνπο WC. Πξνβιέπεηαη επίζεο απνμήισζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ εηδψλ 

πγηεηλήο ζηνπο  ρψξνπο πγηεηλήο θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε ελφο (1) ζεη απνρσξεηεξίνπ γηα Α.Μ.Δ.Α. 

ζην ρψξν ηνπ ηζνγείνπ. 

Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε λέα ηχπνπ LED. 

 

Άπθπο 3ο :  Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/2016) 

‘’Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)’’, ζπκπιεξσκέλσλ δηα ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, σο πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

πξνκλεκνλεπζείζεο δηαηάμεηο θαη ηεο νηθείαο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο.  
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Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο 

θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, θιπ.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά θαη παξαπάλσ. 

Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε λνκνζεζία ή θείκελεο δηαηάμεηο, λνείηαη, εθηφο αλ 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, Καλνληζκφο Δζληθήο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο) φπσο απηφο 

ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο. 

 

Άπθπο 4ο: ειπά ιζσύορ ηεςσών δημοππάηηζηρ και λοιπών ζηοισείυν ηος έπγος  

4.1 ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5 

άξζξνπ 105 θαη ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ λ. 4412/2016. 

   

4.2 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην πξνο αλάζεζε 

έξγν, είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ 

πεξηερφκελσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ:  

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 

2. Η Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 

3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

4. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο. 

5. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 

6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

7. Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  

8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 

9. Οη εγθεθξηκέλνη θάθεινη-κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ 

ππεξεζία θαη νη Δγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε πεξίπησζε απηή απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή 

πξνθχςεη ζρεηηθή αλαγθαηφηεηα θαηά ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ.  

10. Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

4.3 Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, επφκελεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, επεηδή είλαη δεκνζηεπκέλα θείκελα:  

 

 (1) Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 53, παξάγξαθνο 7δ  ηνπ 

Ν.4412/2016 φπσο αλαζεσξήζεθαλ, δηνξζψζεθαλ, βειηηψζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

ζήκεξα.  

 (2) Οη Δπξσθψδηθεο. 

(3)  Η ππ' αξ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο , Αληαγσληζηηθφηεηαο , Τπνδνκψλ , Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα “ 

Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

(ΔΣΔΠ) , κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα έξγα.”  

(4) Σα ζεζκνζεηεκέλα ελαξκνληζκέλα πξφηππα ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηνπ 

παξαξηήκαηνο 4 ηεο Δγθπθιίνπ 26 κε αξηζ. ΓΙΠΑΓ/νηθ/356/ 4-10-2012 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ. Απηνί αληηζηνηρνχλ ηα ΦΔΚ Γεκνζίεπζεο θαη ηνπο θσδηθνχο ηνπ ΔΛΟΣ 
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γηα θάζε ΚΤΑ θαη Σίηιν Πξνηχπνπ αληίζηνηρα,  γηα θάζε εξγαζία θαη πιηθφ, ηνπ 

ππφ δεκνπξάηεζε έξγνπ. 

(5) Η ππ΄ αξηζκ. Γ22/4193/22-11-2019 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 4607 Β’/13-12-2019, «Έγθξηζε 

εβδνκήληα (70) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα θαη Μειέηεο». 

(6) Οη πξνδηαγξαθέο I.S.O. 

 

 

Άπθπο 5ο: Αποθαινόμενα Όπγανα 

Σα απνθαηλφκελα φξγαλα είλαη: 

α) Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία είλαη: Σν Σκήκα Γνκψλ Πεξηβάιινληνο ηεο Γηεπζέηεζεο Σερληθψλ Έξγσλ   

ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

β) Πξντζηακέλε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο Αξρή: Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ.  

ε πεξίπησζε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο είλαη δπλαηφλ λα αιιάδνπλ ηα απνθαηλφκελα φξγαλα, ζχκθσλα 

κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.   

 

Άπθπο 6ο: Πποθεζμία αποπεπαηώζευρ ηος έπγος 

α) Η πξνζεζκία απνπεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δέκα (10) μήνερ. Η πξνζεζκία απηή αξρίδεη 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 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) Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 ηνπ Ν.4412/2016 ηζρχνπλ νη παξαθάησ Δλδεηθηηθέο 

ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο: 

Ι. Όρη αξγφηεξα απφ δέκα πένηε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην 
ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 ην πξφγξακκα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηδηαίηεξε πξφβιεςε ψζηε ε ιεηηνπξγία ησλ 

Κέληξσλ Τγείαο λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην δπλαηφ αλεκπφδηζηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ.  

 

ΙΙ. Όρη αξγφηεξα απφ ηπιάνηα(30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν   

Αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα   ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία: 

(1) Σν νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ 

λ.4412/2016 ηε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη ηε πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

(2) Γήισζε αλάιεςεο θαζεθφλησλ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Δξγνηαμηαθνχ Γξαθείνπ. 

(3) Πξφγξακκα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96. 

(4)   Μειέηε, πξφγξακκα θαη ζρέδηα εθηξνπψλ θπθινθνξίαο εθφζνλ απαηηείηαη ή γηα ηα 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, ζηα νπνία  απαηηείηαη. 

(5)    Σα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ απαηηνπκέλσλ κηθξψλ ηερληθψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ). 

(6)    Σερληθή Έθζεζε θαη ρέδην Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ (ΑΠΔ), κε     

αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ηειηθήο δαπάλεο θαη πιήξε αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε 

ησλ πξνηεηλνκέλσλ πνζνηήησλ  ή/θαη ησλ λέσλ ηηκψλ. 
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Άπθπο 7ο: Ποινικέρ πήηπερ  

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

έξγν, πέξα απφ ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία, ζα επηβάιιεηαη ζε απηφλ πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν. 4412/2016. 

2.) 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. 

3.) 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. 

4.) 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. 

 

Άπθπο 8ο : Υπημαηοδόηηζη 

Τν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Επξωπαϊθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΕΤΠΑ) θαηά 

πνζνζηό 80% θαη από εζληθνύο πόξνπο θαηά πνζνζηό 20%, Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ 0261, θωδηθόο ελάξηζκνπ 

2019ΕΠ02610058.   

Τα γεληθά έμνδα, όθεινο θιπ. ηνπ Αλαδόρνπ θαη νη επηβαξύλζεηο από θόξνπο, δαζκνύο θ.ι.π. 

θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α.  βαξύλεη ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ.  

Οη πιεξωκέο ζα γίλνληαη ζύκθωλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/2016 θαη (ελδερνκέλωο) ην 

αληίζηνηρν άξζξν ηεο Ε.Σ.Υ. Η πιεξωκή ηνπ εξγνιαβηθνύ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO (€). 

 

Άπθπο 9ο : Αςξομειώζειρ Δπγαζιών - Νέερ Δπγαζίερ 

Σν έξγν εθηειείηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαη ηα ηεχρε θαη ζρέδηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/16, ν θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα αλ 

πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ 

απξνβιέπησλ πεξηζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή 

ζχκβαζε, λα ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν απηφ. 

Γηα ηηο εξγαζίεο ησλ άξζξσλ 154 θαη 155 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 

132 δελ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) ή 

ζχκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ή ηελ πιεξσκή ηνπο. 

Η εθηέιεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη, 

πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, απαηηείηαη γλψκε ηνπ νηθείνπ ηερληθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ κνλάδαο ζηηο εξγαζίεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 

ιακβάλνληαη νη ηηκέο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδαο ζηηο λέεο εξγαζίεο 

ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη oη παξάγξαθνη 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 

4412/16. Σξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο αχμεζε ηεο αμίαο ηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ: 

α) Με ην θνλδχιην ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε. Γηα 

ηε δηάζεζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ ζπληάζζεηαη Α.Π.Δ. πνπ δελ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιάβεη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξφβιεπησλ 

πεξηζηάζεσλ. Σν πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ 

(15%) ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε Γ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 Β'). 

β) Oη ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ επηηξέπεηαη λα 

κεησζνχλ θαη ε δαπάλε πνπ εμνηθνλνκείηαη («επί έιαζζνλ δαπάλε») λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

εθηέιεζε άιισλ εξγαζηψλ ηεο ίδηαο εξγνιαβίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3β ηνπ 

άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/16. 
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Άπθπο 10ο : Μελέηη ηυν ζςνθηκών καηαζκεςήρ ηος έπγος 

Η ζπκκεηνρή ζηελ δεκνπξαζία δηα ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη 

νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθζεί θαη πιήξσο ειέγμεη ηελ θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη 

έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο θαη αλαιπηηθά 

αλαθέξεηαη παξαθάησ. 

Ο Αλάδνρνο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, απνδέρεηαη φηη κειέηεζε πιήξσο ηε θχζε θαη 

ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ, ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη δελ ζα πξέπεη 

λα ππάξρνπλ δπζρέξεηεο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Τ. θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ. Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ λα ιάβεη θάζε ζρεηηθή πξνο ηηο αλσηέξσ ζπλζήθεο πιεξνθνξία 

δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ νξζή εθηίκεζε ησλ δπζρεξεηψλ ή ηνπ θφζηνπο ηεο 

επηηπρνχο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη θαη ζα ζπκκνξθσζεί κε ηα εγθεθξηκέλα ηεχρε 

ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν 

ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ κεηά ηεο δηαθεξχμεσο ηελ βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη φηη 

απνδέρεηαη θαη αλεπηθπιάθησο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ νη νπνίεο 

απνξξένπλ απφ ηηο σο άλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. Παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή  ηνπ κε 

θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπ φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απηφλ ηεο επζχλεο 

δηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

 

Άπθπο 11ο:  Τλικά ηος επγοδόηος – πποζυπινέρ εγκαηαζηάζειρ ηος Αναδόσος – 

πποζηαηεςηικέρ καηαζκεςέρ 

Γελ παξέρεηαη πνζνζηφ νθέινπο γηα έμνδα απνζήθεπζεο, θχιαμεο δηαθπγφληνο θέξδνπο θ.ι.π., 

γηα ηα πιηθά πνπ ζα παξαδψζεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν. Οη δαπάλεο ειέγρνπ ησλ 

αλσηέξσ πιηθψλ βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο θπιάζζεη κε δαπάλεο ηνπ ηα παξαδηδφκελα ππφ ηνπ έξγνπ ηνπ 

πξνο ρξήζε ή ελζσκάησζε κεραλήκαηα, εξγαιεία, πιηθά θ.ι.π.  

Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζεθεχζεσο, εξγαζηήξηα, 

γξαθεία θ.ι.π.) δηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο, ζα αλεγεξζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλεο 

θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο ππφ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ινηπψλ αξκνδίσλ 

Αξρψλ. 

 

Άπθπο 12ο: Πεπιεσόμενα ηυν ηιμών μονάδορ ηος ηιμολογίος και δαπάνερ βαπύνοςζερ 

ηον Ανάδοσο 

Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηζρχνληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο πιήξσο 

πεξαησκέλεο ζπκθψλσο πξνο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ηηκέο απηέο, πξνζαπμεκέλεο θαηά ην λφκηκν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη εξγνιαβηθνχ 

νθέινπο ηνπ αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πξνο ηνχην απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαη 

έληερλε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαιχπηνπζεο, φιεο ηηο δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, άκεζεο ή έκκεζεο θαη 

επηθπιαζζνκέλσλ ησλ πεξί αλαζεσξήζεσο ηηκψλ, θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, απνηεινχλ πιήξε 

απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

 

Άπθπο 13ο : Σπόπορ εκηέλεζηρ επγαζιών. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί απφιπηα κε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, βαθψλ, θηγθιηδσκάησλ, πδξνξξνψλ, παζζάισλ θαη 

ζπξκαηνπιέγκαηνο) θαη ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα Πεξηγξαθηθά Σηκνιφγηα θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο 

ηνπ έξγνπ θαη ηηο ζεζπηζκέλεο ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Δ.ΣΔ.Π.) ηνπ ΤΠΟΜΔΓΙ. 
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Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνβεί εγθαίξσο ζηελ έξεπλα ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο θαη ζηελ έγθαηξε 

παξαγγειία ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ πνπ έρεη κεγάιν ρξφλν παξάδνζεο απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

Άπθπο 14ο : Αζθάλιζη πποζυπικού 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο αζθαιίζεη ζην ΙΚΑ θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία άπαληα ην 

ππ’ απηνχ απαζρνινχκελσλ πξνζσπηθφ, ζχκθσλνο κε ηελ (εθάζηνηε) ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

Ο Αλάδνρνο πξναηξεηηθψο δχλαηαη φπσο αζθαιίζεη θαηά αηπρεκάησλ ζε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία 

αλαγλσξηζκέλε απφ ην θξάηνο ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ ην απαζρνινχκελν ζηα 

εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ, κε δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 

 

Άπθπο 15ο : Σήπηζη Νόμυν, Αζηςνομικών και λοιπών διαηάξευν 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ, θ.ι.π. δηαηάμεσλ, φπσο νξίδεηαη ζην 

Π.Γ. 609/85 θαη ππνρξενχηαη φπσο αλαθνηλψλεη ακειιεηί ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απεπζπλφκελεο ή θνηλνπνηνχκελεο απηέο ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη 

εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ ζρεηηθψο κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ θαη αζθαιείαο θ.ι.π.   

 

Άπθπο 16ο : ήμανζη καηά ηο ζηάδιο εκηέλεζηρ ηυν επγαζιών 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο φπνπ εθηεινχληαη νη 

εξγαζίεο θαη εληφο ησλ ρψξσλ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο, πξνβαίλεη ζηε ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνπκέλσλ, 

αλαιφγσο ηεο θχζεο ησλ έξγσλ, εξπζξψλ ηαηληψλ απνθιεηζκνχ ρψξσλ, ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ ελ 

γέλεη αζθαιείαο, επηκεινχκελνο θαη ηεο ζπληήξεζεο απηψλ. ηελ πεξίπησζε επηθίλδπλσλ γηα ηελ 

θπθινθνξία ζέζεσλ ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθψο απηφκαηα ζπηλζεξίδνληα ζήκαηα 

(FLASHLIGHTS). 

Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε θαη "ηξνρνλφκνη" ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ 

πξνο αζθαιή θαζνδήγεζε ησλ πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 

θπθινθνξία επί ησλ νδψλ, ησλ παξαθακπηεξίσλ πξνζπειάζεσλ θαη γεληθψο εθ’ φισλ ησλ 

εξγνηαμίσλ ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη λχρηα. Σα αλσηέξσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη, επζχλε θαη κε 

δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθψο θαη αζηηθψο γηα θάζε αηχρεκα νθεηιφκελν ζηελ κε ιήςε ησλ 

απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο.  

 

Άπθπο 17ο : Μελέηη Δθαπμογήρ ηος έπγος 

   α)  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη,  αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ αξρηθή κειέηε θαη απαηηείηαη, λα 

ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηα ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ ηε κειέηε 

εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνχ, 

πνπ ζα ην θαζνξίζεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Η κειέηε εθαξκνγήο ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

αιιαγέο απφ ηελ αξρηθή κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε πξνκέηξεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ. 

β) Σα παξαπάλσ θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη δηαγξάκκαηα ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη πξνο ηηο ιχζεηο  πνπ εθάξκνζε ν Αλάδνρνο, ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ηηο 

απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο κειέηεο, ηνπο εθαξκνζηένπο ηχπνπο 

ηερληθψλ έξγσλ ηεο κειέηεο, ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο. 

γ)  Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

κειέηεο λα ηελ εγθξίλεη ή λα δηαηάμεη ηνλ Αλάδνρν λα ηελ ηξνπνπνηήζεη ζε ηαθηή πξνζεζκία. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ε κειέηε ζεσξείηαη εγθεθξηκέλε φπσο ηελ ππέβαιε ν Αλάδνρνο εθηφο εάλ, 

απνδεδεηγκέλα, δελ έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν (β) , νπφηε ε αλσηέξσ 

πξνζεζκία ησλ 30 εκεξψλ δηπιαζηάδεηαη. 
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δ)  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο θαζψο θαη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ 

παξάγξαθν (ε) ηνπ άξζξνπ απηνχ ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, δηφηη νη ζρεηηθέο δαπάλεο 

βαξχλνπλ απηφλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ/ηνο 609/1985 (θαη Ν. 3669/2008). 

Οη εξγαζίεο απηέο ζεσξνχληαη φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ 1
ν
 Πίλαθα εξγαζηψλ, ν νπνίνο 

δχλαηαη λα ζπληαρζεί θαη γη' απηέο κφλν. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ζηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία εξγαηηθφ πξνζσπηθφ 

θαη ηνπνγξαθηθά φξγαλα γηα θάζε είδνπο ηνπνγξαθηθφ έιεγρν κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 

 

 

Άπθπο 18ο: Έναπξη πποθεζμίαρ πεπαίυζηρ ηυν έπγυν 

Έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ηνπ Δξγνιαβηθνχ 

πκθσλεηηθνχ ή εθφζνλ νξηζζεί δηαθνξεηηθά ζε σο έλαξμε απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ε 

εκεξνκελία επίδνζεο ζρεηηθήο εληνιήο απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

 

Άπθπο 19ο: Υπονοδιάγπαμμα καηαζκεςήρ ηος Έπγος - Οπγανόγπαμμα 

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

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

ηκεκαηηθέο) θαη λα ην ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε 

(15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. 

 Η Γηεπζχλνπζα 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 ρξνλνδηάγξακκα, απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ 

ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ αλάδνρν, πνπ νθείιεη λα εθαξκφζεη πηζηά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην 

ρξνλνδηάγξακκα δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνζεζκίεο.   

Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα είλαη ιεπηνκεξεηαθφ θαη ζα πεξηιακβάλεη μερσξηζηά ηνπο ρξφλνπο γηα ηελ 

εθηέιεζε κεξηθά θαη νιηθά. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη ππφ κνξθή γξακκηθνχ δηαγξάκκαηνο ή, 

εθφζνλ ην απαηηήζεη ε ππεξεζία, κε ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο θαη κεηαηξνπήο ηνπ δηθηχνπ 

ζε γξακκηθφ δηάγξακκα. 

O αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα 

πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

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

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, 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 ρξνλνδηαγξάκκαηνο 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. 
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Άπθπο 20ο: Γιάνοιξη Νέυν και ςνηήπηζη Νέυν και Τθιζηαμένυν Γπόμυν – 

Πεπιοπιζμόρ Φοπηίυν Φοπηηγών Οσημάηυν 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη άλεπ νπδεκίαο ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο θαη εθφζνλ θάηη ηέηνην 

απαηηεζεί, λα δηαλνίμεη θαη ζπληεξήζεη επί ζπλερνχο βάζεο, φινπο ηνπο λένπο δξφκνπο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ κεραλεκάησλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ θαη γεληθφηεξα γηα πξνζπέιαζε ζηνπο 

πξνκήζεηαο θαη απφξξηςεο πιηθψλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε δηαθίλεζε ησλ 

νρεκάησλ ηνπ κέζα ζηα φξηα ηνπ έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο θνξηίνπ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Σξνραίαο, ζρεηηθά κε ηε δηαθίλεζε ησλ θνξηεγψλ ηνπ, πέξαλ ησλ νξίσλ ηνπ 

έξγνπ. 

 

Άπθπο 21ο : Γοκιμέρ ςλικών 

Δθφζνλ ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε δελ θαζνξίδνληαη ή ππάξρνπλ αζάθεηεο ζηηο θάζεηο δνθηκψλ 

ησλ πιηθψλ θαη ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, νξίδεηαη φηη : 

α) Αλεμάξηεηα απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα εξγνζηάζηα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο θαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν 

Αλάδνρνο νπνπδήπνηε, γηα λα βεβαησζεί γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ  πνπ αγνξάδεη, ε 

Πξντζηακέλε Αξρή ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δχλαηαη λα  ειέγρεη ην πξντφλ κε 

δηθή ηεο δεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο.  

β) Η δεηγκαηνιεςία ζα γίλεηαη ζηνλ αλαγθαίν αξηζκφ δεηγκάησλ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ θαη ηνπο θαλνληζκνχο.  

γ)  Οη δνθηκέο απηέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε, κε έμνδα 

ηνπ Αλαδφρνπ, ζε θξαηηθφ ή ηδησηηθφ εξγαζηήξην, ζηελ Διιάδα ή Δπξψπε ή Η.Π.Α.,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο ηεο επηηξνπήο πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη 

παξαιαβήο ησλ πιηθψλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

δ) Η δαπάλε φισλ ησλ πην πάλσ δνθηκψλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο κε ηελ νπνία 

απνδεκηψλνληαη ηα δνκηθά πιηθά ησλ έξγσλ ή ν ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζχκθσλα κε 

ην Σηκνιφγην Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Άπθπο 22ο : Γιεύθςνζη ηυν έπγυν από ηον Ανάδοσο 

α) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηελ λφκηκε εθπξνζψπεζή ηνπ 

ή ηνπο ηπρφλ πιεξεμνπζίνπο (άξζξν 29 ηνπ Π.Γ. 609/1985). 

β) Η δηεχζπλζε ησλ έξγσλ, απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ, ζηνλ ηφπν θαηαζθεπήο ησλ ζα γίλεηαη απφ 

Σερληθνχο πνπ ζα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία, φπσο ζα απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά ζε εθηέιεζε παξαπιήζησλ εξγαζηψλ θαη ζα είλαη απνδεθηνί απφ ηελ Τπεξεζία 

(άξζξν 6 παξ. 6 ηνπ Ν. 1418/1984 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3263/2004 θαη άξζξν 2 παξ. 9 

ηνπ Ν.2229/94).  

Σνπο ηερληθνχο απηνχο, ζηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, δχλαηαη ε Τπεξεζία λα ηνπο 

ραξαθηεξίζεη σο κε απνδεθηνχο θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθή αηηηνιφγεζε 

γη' απηφ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο ππφςε ηερληθνχο κέζα ζε 

δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο.  
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Άπθπο  23ο: Δπιζηποθή εγγύηζηρ καλήρ εκηέλεζηρ 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. β ηνπ αξ.72 

ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

Άπθπο 24ο: Υπόνορ εγγύηζηρ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί δσξεάλ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, επί 

δεκαπένηε (15) μήνερ απφ ηελ βεβαησκέλε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε δεκηψλ απφ αλψηεξε βία ή άιιε αηηία, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ 

απνθαηάζηαζε θαη απνδεκηψλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ. 

 

 

Άπθπο 25ο: Γιοικηηική, Γικαζηική, Γιαιηηηική επίλςζη διαθοπών 

Ιζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 174, 175 θαη 176 ηνπ  Ν. 4412/2016. 

 

 

Άπθπο 26ο: Πιζηοποιήζειρ επγαζιών 

Οη πηζηνπνηήζεηο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε 

ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζα ππνβάιινληαη 

ζηελ Τπεξεζία ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα απφ έλα κήλα. 

ην ινγαξηαζκφ ζα επηζπλάπηνληαη επίζεο φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηά ην άξζξν 152 ηνπ 

Ν.4412/2016, νη βεβαηψζεηο πξνφδνπ, ηα δηθαηνινγεηηθά / πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνχλ ηνπο 

πνηνηηθνχο ειέγρνπο, ην Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ θξαηήζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηεο θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ., 

ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηελ ππφινηπε θείκελε Ννκνζεζία. Αλ ζπληξέρνπλ πεξηπηψζεηο 

επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, πξνζηίκσλ θιπ [θαηά ηνπο φξνπο απηήο ηεο Δ..Τ. θαη ησλ ινηπψλ φξσλ 

δεκνπξάηεζεο] απηέο ζα απνκεηψλνπλ ην πηζηνπνηνχκελν πνζφ. 

 

 

Άπθπο 27ο: Δςθύνερ και Τποσπεώζειρ ηος Αναδόσος πος αθοπούν ηην εκηέλεζη ηυν 

επγαζιών 

χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 1418/1984 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

3263/2004 θαη Π.Γ. 609/1985, ηφζν γα ηελ εθαξκνγή ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, φζν θαη γηα ηελ 

πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο, ν δε ππφ ηεο Τπεξεζίαο 

αζθνχκελνο πάζεο θχζεσο έιεγρνο νπδφισο απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε απηήλ. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ελ γέλεη 

πιηθψλ, ηελ ρξεζηκνπνίεζε απηψλ θαη ηελ ελ γέλεη εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαηά ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζεο, ησλ νηθείσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ζηνίρσλ θαη ζρεδίσλ. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα πθίζηαληαη 

ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Χ. ή Ν.Π.Γ.Γ. νη νπνίεο πξέπεη λα κεηαηνπηζζνχλ ππφ ησλ 

θπξίσλ ησλ, νθείιεη δε λα ηηο πξνθπιάζζεη θαη εγθαίξσο λα ηηο δηαπηζηψλνπλ, κε ηηο εξγαζίεο απηέο 

νπδεκία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε ζα έρεη ν Αλάδνρνο, εθηφο εάλ ηνχην εγγξάθσο δεηεζεί απφ 

ηελ Τπεξεζία, ππνρξενχηαη φκσο απηφο φπσο δηεπθνιχλεη απξνθαζίζησο ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ 

εξγαζηψλ, κε δηθαηνχκελνο εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ ηδηαηηέξαο απνδεκηψζεσο, ιφγσ θαζπζηεξήζεσο ή 

δπζρεξεηψλ παξνπζηαδνκέλσλ ζε απηφλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  
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α) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη έγθαηξα λα πξνβεί ζηελ αλαδήηεζε ησλ θαηαιιήισλ αδξαλψλ πιηθψλ  

γηα ηα ζθπξνδέκαηα. 

β) Όιεο νη ζρεηηθέο κέξηκλεο θαη δαπάλεο γηα έξεπλεο θαη δνθηκέο πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεζφδσλ 

θαηαζθεπήο θαη γεληθφηεξα νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο δνθηκέο πνηνηηθνχ ειέγρνπ απνηεινχλ 

ππνρξέσζε θαη βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, δεδνκέλνπ φηη ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ζα ππνβάιεη. 

γ) Αλεμάξηεηα απφ πξνεγθξίζεηο ηεο Τπεξεζίαο ν Αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε 

ζε ηπρφλ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θπξίσλ εξγαζηψλ ζα απνδεηθλχεην φηη δελ είλαη 

θαηάιιεινο ν εμνπιηζκφο ή νη εθαξκνδφκελεο κέζνδνη.  

δ) Η απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ., πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

πάζεο θχζεσο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζα γίλεηαη κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άπθπο 28ο : Σήπηζη Πεπιβαλλονηικών όπυν- Λοιπέρ Αδειοδοηήζειρ- Δγκπίζειρ 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ Δθζπγρξνληζκνχ θαη Αλαβάζκηζεο 

ηνπ Κ.Τ. Άζηξνπο ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαοδελ απαηηείηαη ηήξεζε δηαδηθαζίαο Πεξηβαιινληηθήο  

Γηα ηηο πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο. (ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ Ν. 4067/2012, ΦΔΚ 79 Α, 09-

04-2012) ζην Κέληξν Τγείαο Άζηξνπο ππάξρεη ζεηηθή Γλσκνδφηεζε απφ ην πκβνχιην 

Αξρηηεθηνληθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξθαδίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ 

Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. πξση. .Α. 334/2013 Απφθαζε ηεο κε αξηζκφ 

2/2014/31-1-2014 πλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο (αξηζκφο ζέκαηνο 4ν) φπσο 

δηαβηβάζηεθε ζην Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Παλαξθαδηθφ Ννζνθνκείν Σξίπνιεο "Η ΔΤΑΓΓΔΛΙΣΡΙΑ" κε 

ην κε αξ. πξση. 334/13/14-2-2014 έγγξαθν. ηελ απφθαζε ηνπ .Α. επηζεκαίλεηαη φηη  ζηελ 

πεξίπησζε ε) ηεο αίηεζεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ λέσλ θνπθσκάησλ, απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ 

επέλδπζε μχινπ.  

Γηα ηα ππ' φςηλ έξγα ππάξρεη ζεηηθή γλσκνδφηεζε απφ ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο 

Κπλνπξίαοζε ζπλέρεηα ηεο κε αξηζκ. πξση. 2809/18-3-2014 αίηεζεο ηνπ Γ.Π.Ν. Σξίπνιεο "Η 

ΔΤΑΓΓΔΛΙΣΡΙΑ" (γηα ην Κ.Τ. Άζηξνπο). 

Όινη νη φξνη ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηα πιηθά, ηηο εξγαζίεο ζην ζηάδην 

θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ εξγνιαβηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο 

(εξγνηάμηα, κεραλήκαηα, ζηάζκε ζνξχβνπ, απνζέζεηο πιηθψλ, κεηαθηλήζεηο, απφξξηςε ιαδηψλ θαη 

ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο) απνηεινχλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα ηεξνχληαη πιήξσο 

απφ απηφλ. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη αλεγκέλεο ζηε ηηκή 

πξνζθνξάο φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηνπο φξνπο απηνχο. 

 

Άπθπο 29ο : Απόλητη ςλικών δομήρ ηος έπγος. 

Οη πεγέο αδξαλψλ πιηθψλ, πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο, ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία, πνπ κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηε ρξήζε αθαηάιιεισλ ή απξφζθνξσλ γηα ηα έξγα πεγψλ. 

Οη δαπάλεο πξνζπέιαζεο γηα ηε ιήςε ησλ πιηθψλ απηψλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ 

(άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 609/1985). 

 

Άπθπο 30ο : Πποέλεςζη ςλικών 

Ο Αλάδνρνο δένλ φπσο ρξεζηκνπνηήζεη ππνρξεσηηθά ηα, δηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

πξνδηαγξαθφκελα πιηθά θαη έηνηκα ή εκηθαηεξγαζκέλα βηνκεραληθά πξντφληα πνπ έρνπλ ηχρεη ηεο 

έγθξηζεο ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ. 

Όια ηα ελζσκαηνχκελα ζην έξγν πιηθά θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ εκηθαηαζθεπαζκέλα πνπ ζα 

ππνζηνχλ ζηελ Διιάδα ηελ ηειηθή ηνπο επεμεξγαζία πξηλ ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζην έξγν, ζα είλαη 

πξνέιεπζεο Υσξψλ ηεο Δ.Δ. ή ηξίησλ Υσξψλ, εθφζνλ ηνχην επηηξέπεηαη απφ ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο 

δηαηάμεηο ή απφ Δηδηθέο Δζληθέο Ρπζκίζεηο. 
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Άπθπο 31ο : Απόθεζη ηυν Άσπηζηυν Τλικών  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνκαθξχλεη ηα άρξεζηα πιηθά ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Η  απφζεζε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζηε κνλάδα επεμεξγαζίαο 

Απνβιήησλ Δθζθαθψλ Καηαζθεπψλ θαη Καηεδαθίζεσλ (Α.Δ.Δ.Κ.) «ΑΡΚΑΓΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ 

Α.Δ.», Σ.Κ. Θάλα, Γήκνπ Σξίπνιεο, Ννκνχ Αξθαδίαο (ρνξήγεζε άδεηαο ζχκθσλα κε ηελ αξ. πξση. 

2182/21-11-2018 – αξ. Φαθ. Φ.14.2/820 Απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αξθαδίαο, ΑΓΑ: 

6ΦΑΧ7Λ1-Λ0Μ). 

 

Άπθπο 32ο : Δγκαηαζηάζειρ και παποσέρ ππορ ηην Τπηπεζία 

α) H Αλάδνρνο επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο, θαη θνληά ζηηο δηθέο 

ηεο εγθαηαζηάζεηο ζην εξγνηάμην ηνπ έξγνπ γξαθείν κε ηνπο απαξαίηεηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο 

ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ 15κ
2
 γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο Δπηβιέςεσο ηνπ έξγνπ. Σν 

αλσηέξσ θηίξην ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε δίθηπα- εγθαηαζηάζεηο πφζηκνπ λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ (γξαθεία, θαζίζκαηα, ξάθηα, θνξηακνχο, θ.ι.π.) γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ επηβιέςεσο.  

β) Δπίζεο ε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμππεξεηεί ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ηελ επίβιεςε, κε 

απηνθίλεην ζε άξηζηε θαηάζηαζε γηα ηηο κεηαθηλήζεηο, ηφζνλ απφ ηελ έδξα ηεο, φζνλ θαη γηα 

κεηαθηλήζεηο εληφο ηνπ έξγνπ, ζε φιν ην δηάζηεκα πνπ δηαξθνχλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ. 

γ) Οη αλσηέξσ ρψξνη, ζα δηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία ρσξίο θακία επηβάξπλζή ηεο θαη ζα 

παξακείλνπλ ζηε δηάζεζή ηεο κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. 

Όιν απηφ ην δηάζηεκα ν αλάδνρνο ζα έρεη ηελ επζχλε θαη ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, 

κηζζψλ, αζθαιίζηξσλ θιπ, ψζηε λα είλαη πάληνηε ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

δ) Όιεο νη δαπάλεο θαηαζθεπήο εμνπιηζκνχ, θαη ιεηηνπξγίαο ζην εξγνηάμην ησλ αλσηέξσ ρψξσλ -

γξαθείσλ, πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ, 

(π.ρ. θιηκαηηζηηθψλ) βαξχλνπλ ηελ αλάδνρν, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ζηηο πάζεο θχζεσο δαπάλεο 

πνπ απνδεκηψλνληαη κε ην πνζνζηφ ηνπ 18% ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο εξγνιάβνπ. 

 

Άπθπο 33ο : ύνθεζη ζκςποδεμάηυν 

Οη κειέηεο ζχλζεζεο ησλ ζθπξνδεκάησλ ζα γίλνπλ ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα βαξχλνπλ 

ηα γεληθά έμνδα θαη ζα επαλαιακβάλνληαη θάζε θνξά πνπ αιιάδνπλ είηε νη ζπλζήθεο παξαζθεπήο 

(αδξαλή, ηζηκέλην, αλακηθηήξεο, πξφζζεηα), είηε νη απαηηήζεηο ηνπ μπινηχπνπ, ηνπ νπιηζκνχ, ηεο 

ζηεγαλφηεηαο θιπ..  

 

Άπθπο 34ο: Καθαπιζμόρ επγοηαξίυν, καηαζκεςών και εγκαηαζηάζευν. 

α) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο κε δαπάλεο ηνπ θαη πξν ηεο παξάδνζεο πξνο ρξήζε εθάζηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, σο θαη κεηά ηελ πεξαίσζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη 

απφ ηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ θαη γεληθψο εθ ηνπ εξγνηαμίνπ, θάζε απαηηεζείζα πξνζσξηλή 

εγθαηάζηαζε, πξνβιεπφκελε ππφ πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ ηεο παξνχζεο, ηα απνξξίκκαηα, 

εξγαιεία, κεραλήκαηα, πιηθά πιενλάδνληα ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο 

κεραλεκάησλ θ.ι.π., λα άξεη (θαηαζηξέςεη θ.ι.π.) θάζε βνεζεηηθφ έξγν θ.ι.π., ην νπνίν ήζειε λα 

ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία, σο άρξεζηα θαη επηδήκηα γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία π.ρ. ησλ 

θηηξίσλ, λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο, φπνπ απηά ήζαλ απνηεζεηκέλα ή εγθαηεζηεκέλα θιπ λα 

παξαδψζεη  δε ηειείσο θαζαξέο ηηο θαηαζθεπέο φζν θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη 

γεληθψο λα κεξηκλήζεη γηα θάζε άιιν απαηηνχκελν γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ γηα εχξπζκε 

ιεηηνπξγία θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή πξνδηαγξαθφκελα ζηε παξνχζα. 

    Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο πξνβαίλεη, εθιηπφληνο ηνπ ιφγνπ θαηά ηε θξίζε ηεο 

Τπεξεζίαο θαη ζηελ άξζε (θαζαίξεζε, απνθφκηζε θιπ) θάζε θαηαζθεπαζζείζεο θιπ, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζηψλ θαη παξαγσγήο πιηθψλ), πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο, 
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επηβιεζείζεο εμ νπνηνπδήπνηε ιφγνπ, πξνο απνθπγή πάζεο θχζεσο δεκηψλ, θζνξψλ, 

αηπρεκάησλ θιπ ζε ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο, δέλδξα, ινηπέο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο 

θαη πάζεο θχζεσο έξγα, σο θαη απνκάθξπλζε πεξηθξαγκάησλ ησλ εξγνηαμίσλ. 

β) Δάλ εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ κε έγγξαθν ππφκλεζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, δε 

πξνβεί ζηελ έλαξμε θαη εληφο επιφγνπ πξνζεζκίαο, πεξαίσζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, απηέο 

εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, εθπηπηφκελεο ηεο γελφκελεο δαπάλεο εθ ηεο πξψηεο πξνο 

ηνχην πιεξσκήο, πέξαλ ηεο κε έθδνζεο βεβαίσζεο εκπξνζέζκνπ εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ή 

ηκήκαηνο απηνχ, εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ.  

 

Άπθπο 35ο: Μηηπώο Έπγος 

 Ο Αλάδνρνο κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ ηελ Πξνζσξηλή Παξαιαβή, ζα 

ζπληάμεη κε δαπάλε ηνπ, ε νπνία αλεγκέλε πεξηιακβάλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θαη ζα 

παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπληζηνχλ ηελ εηθφλα ηνπ Έξγνπ, φπσο ηνχην ζα 

έρεη ηειηθά θαηαζθεπαζζεί ψζηε λα είλαη απφιπηα εθηθηή ε θαηάξηηζε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ. 

Η ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξ. 

ΓΝγ/νηθ.38108/ΦΝ466/05-04-2017 (ΦΔΚ 1956 Β'/07-06-2017) Απφθαζε Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

Η εξγνιαβία ζα ζεσξείηαη φηη δελ πεξαηψζεθε αλ, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, δελ ππνβιεζεί 

ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην Μεηξψν ηνπ Έξγνπ. 

 

Άπθπο 36ο: Πινακίδερ ενδεικηικέρ ηος έπγος 

Με ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζε ζεκείν επδηάθξηην θαη πξνζβάζηκν απφ ην θνηλφ, 

ηνπνζεηείηαη ε πξνζσξηλή πηλαθίδα ζηελ νπνία ππάξρνπλ ην ινγφηππν ηνπ ΔΠΑ, νη ζεκαίεο ηεο 

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ έξγνπ (νλνκαζία, 

πξνυπνινγηζκφο, Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα απφ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη, δηθαηνχρνο θαη θχξηνο 

ζηφρνο ηνπ). Με ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ε πηλαθίδα απηή απνζχξεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη απφ κηα 

κφληκε αλακλεζηηθή πιάθα ή πηλαθίδα, θαηαζθεπαζκέλε απφ θαηάιιειν πιηθφ θαη ζε κέγεζνο 

πξνζαξκνζκέλν ζηνλ ρψξν φπνπ ηνπνζεηείηαη. 

 

Άπθπο 37ο: Ππόλητη και ανηιμεηώπιζη ηος επγαζιακού κινδύνος καηά ηην 

καηαζκεςή ηος έπγος (ΑΤ και ΦΑΤ)(Σσεη. Απόθαζη ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002) 

1.  Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο   

       Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, 

δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΚηΔ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο 

αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

2.  χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο (ΟΓΑΤΔ). 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί 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 Σερληθνχ Αζθάιεηαο, πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Ιαηξνχ Δξγαζίαο. Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ 

ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθαιείαο θαη πγείαο, 

θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Ν.1568/ 85, ΠΓ17/96, ΠΓ305/96, ΠΓ 294/88). Η αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Σερληθνχ 

Αζθάιεηαο θαη πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Δξγαζίαο θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ 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 αζθάιεηαο, ζπληνληζηή 

αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ Δξγαζίαο, κεηξήζεηο, αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θιπ. ν 
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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 AYE. 

2.4 Οξγάλσζε ππεξεζηψλ AYE ππεξγνιάβσλ. 

2.5 Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο. Καη' ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα: 

• αλαθνξά αηπρήκαηνο, 

• δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο 

• αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο, ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, 

• εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, 

• ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ 

2.6 Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ π.ρ. γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη απφ 

ηε 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 ζηε 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 AYE 

Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην εξγνηάμην. 

• Πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα AYE κε ην ζπληνληζηή AYE θαη ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνχ Δξγαζίαο. 

2.9 Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε .Α.Τ. θαη ΦΑΤ. 

Ο πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

ρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο 

φζνλ αθνξά ζέκαηα Α.Τ.Δ. θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ ΦΑΤ. 

Σν .Α.Τ. αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (ΦΑΤ) 

εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φάθεινο 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ 

ζηνλ ΚηΔ 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 ζηε ζχληαμε ησλ αδαπάλσο γηα ην 

Γεκφζην. 

Το Σσέδιο Αζθάλειαρ και Υγείαρ (ΣΑΥ) ππέπει να πεπιέσει ηα εξήρ: 

2.9.1 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 .Α.Τ. 

2.9.2 Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα Τπεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο. 

2.9.3 ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο. 
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2.9.4 Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

2.9.5 Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ. 

2.9.6 πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ. 

2.9.7 Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α' βνεζεηψλ. 

2.9.8 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. 

2.9.9 Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην 

εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

2.9.10 Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο 

επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο θαη ππνθάζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο 

π.ρ. Υ = Υακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ, Μ = Μέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ, Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ 

ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη. 

2.9.11 Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ 

2.9.12 Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα 

ηελ πξφιεςε ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (Παξάξηεκα 

II ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ 305/96). 

 

Ο Φάκελορ Αζθάλειαρ και Υγείαρ (Φ.Α.Υ.) ππέπει να πεπιέσει ηα εξήρ: 

 

2.9.Α Γεληθά: είδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ 

-  αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ, αξηζκφ αδείαο, ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζηνηρεία ηνπ 

ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ ΦΑΤ. 

2.9.Β ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ: 

- ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, παξαδνρέο κειέηεο,  ηα ζρέδηα "σο θαηαζθεπάζζε". 

2.9.Γ Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ έξγνπ, π.ρ. 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. 

2.9.Γ 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 αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε 

ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θ.ι.π. 

 Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή 

ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ 

θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα 

παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΑΤ-ΦΑΤ. 

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζφιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ. 



Δπγαζίερ Δκζςγσπονιζμού και Αναβάθμιζηρ ηος Κένηπος Τγείαρ  Άζηποςρ ηηρ Πεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ Απκαδίαρ 
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3. Γαπάνη ζύνηαξηρ ΑΤ και 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 ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

 

 

Σπίπολη,  Ιούλιορ 2020 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

 

 

ΛΤΜΠΔΡΙΟ ΚΟΤΝΑ 

Πνι. Μερ. κε Α΄ β. 
 
 
 
 

ΑΝΓΡΔΑ ΜΠΛΑΝΑ 

Μεραλ. Μερ. κε Α΄ β. 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Δ. 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

 

 

 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΟΤΣΑΦΙΓΗ 

Αγξ. Σνπ. Μερ. κε Α’ β. 

 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
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