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Άξζξo 1o: Αvηηθείκεvo ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπoρξεώζεσv (Δ..Τ.) 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Δ..Τ. είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο ινηπνχο φξνπο ησλ άιισλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη ηεο Δξγνιαβηθήο ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζζεί, ζα 

γίλεη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗΝ 

Σ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΣΑ».  

Άξζξν 2Ο : Δίδνο θαη ζέζε ηνπ έξγνπ 

ην έξγν πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή αγσγνχ ηνπ εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ ζηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα ηεο Παλαγίηζαο. 

Άξζξν 3Ο : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

3.1. Έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνσλ Λ.4412/2016 θαη Λ.3669/2008 θαη νη θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο (πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο) πνπ εθδφζεθαλ πξνο εθηέιεζή 

ηνπο.  

3.2. Ο Θαλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο - 2016 πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 

Γ.Γ.Σ.Τ./νηθ3328/2016 (ΦΔΘ 1561/Β’/2.6.2016 απφθαζε Τπ. Τπν,Κε.Γη φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ΓΛγ/72602/ΦΛ429/2016 (ΦΔΘ 4007/Β’/14-12-2016),  

ΓΛγ/23597/ΦΛ429/2017 (ΦΔΘ 1839/Β’/25-5-2017), ΓΛ/2693/ΦΛ429/2018 (ΦΔΘ 

466/Β’/14-2-2018) απνθάζεηο θαη ηζρχεη   

3.3. Ο Θαλνληζκφο Σερλνινγίαο Υαιχβσλ Οπιηζκνχ θπξνδέκαηνο (Θ.Σ.Υ.) πνπ εγθξίζεθε 

κε ηελ Απφθαζε Γ 14/92330/2008 (ΦΔΘ 1416/Β’/17-7-2008) ηνπ Τθππνπξγνχ 

ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

3.4. Ο Λένο Θαλνληζκφο γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ απφ ζθπξφδεκα πνπ 

εγθξίζεθε αξρηθά κε ηελ Γ11ε/0/30123/21-10-91 (ΦΔΘ 1068Β/91) θαη ηξνπνπνηήζεθε 

κεηαγελέζηεξα κε ηελ ΓΠβ/13/3-3-95 (ΦΔΘ 227Β/28-3-95) απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ, ν 

Διιεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ Γ17α/116/4/ΦΛ 429/18-10-2000 (ΦΔΘ Β΄ 1329/6-11-2000) Τπνπξγηθή 

Απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ απφθαζε Γ17/α/32/10/Φ.Λ. 429/20-2-04.  

3.5. Ο Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Θαλνληζκφο 2000, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ Γ17α/141/3/ΦΛ 

275/15-12-99 (ΦΔΘ Β'2184/20-12-99) Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Τ.Α. Γ17α/67/1/ΦΛ275/2003 (ΦΔΘ 781/Β/18-6-2003), 

Γ17α/113/1/ΦΛ275/2003 (ΦΔΘ 1153/Β/12-8-2003), Γ17α/115/9/ΦΛ275/2003 (ΦΔΘ 

1154/Β/12-8-2003), Γ17α/10/44/ΦΛ275/2010 (ΦΔΘ 270/Β/16-3-2010)  

3.6. Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία (ζρέδηα, ηεχρε θ.ι.π.)  

3.7. Σν Π.Γ. 778/80 (ΦΔΘ 193 Α') πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ. 
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3.8. Σν Π.Γ. 447/75 (ΦΔΘ 142 Α') πεξί αζθαιείαο ησλ, ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, 

αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ. 

3.9. Σν Π.Γ. 1073/81(ΦΔΘ 260 Α') πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θ.ι.π. 

3.10. Σν Λ.1430/84(ΦΔΘ49Α'). 

3.11. Σν Λ. 1568/85 (ΦΔΘ 177 Α') γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

3.12. Σν Π.Γ. 305/96 (ΦΔΘ 212 Α') ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ 

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

νδεγία 92/57/Δ.Ο.Θ. 

3.13.α. Ζ 433/19/22-9-2000 (ΦΔΘ 1176 Β’/22-9-2000) Απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ "Θαζηέξσζε 

ηνπ θαθέινπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ πξνζσξηλή 

θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ". 

3.13.β. ΓΔΔΠΠ ΟΗΘ.502/13/18-10-00 ‘’πεξί εθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Πνηφηεηαο Έξγσλ 

(Π.Π.Δ)’’. 

Δπίζεο εθαξκφδνληαη φιεο νη Θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη  φιε ε ηζρχνπζα Θνηλνηηθή Λνκνζεζία. 

Άξζξν 4Ο : Μειέηε ησλ ζπλζεθώλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ 

Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην 

φηη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ γεληθά θαη θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηηο θάζε θχζεσο πεγέο ιήςεσο 

πιηθψλ, ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απνζέζεσο πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, 

δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, δπλαηφηεηα εμαζθαιίζεσο εξγαηνηερληθνχ ελ 

γέλεη πξνζσπηθνχ, χδαηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπειάζεσο, ηηο ζπλήζεηο 

κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο ησλ 

πδάησλ ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, παιίξξνηαο, ππνγείσλ πδάησλ ή παξφκνηεο θπζηθέο 

ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ηε θχζε, ηε δηακφξθσζε θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

εδάθνπο θαη ηνπ ππεδάθνπο, ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ επξηζθνκέλσλ 

ζηελ πεξηνρή θαηαιιήισλ εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ, ην είδνο θαη ηα κεραλήκαηα, πιηθά 

θαη ππεξεζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ πξν ηεο ελάξμεσο θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 

ηηο εηδηθέο δπζθνιίεο θαηαζθεπήο έξγσλ απνρεηεχζεσο εληφο πφιεσο, ζε νδνχο κε ππθλή 

θαη βαξεία θπθινθνξία, ηα ηπρφλ ππάξρνληα εκπφδηα απφ δίθηπα θνηλήο σθειείαο ή 

νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη πξνζπειάζεσο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα, ηα νπνία κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη 

κειεηήζεη ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο θαζψο θαη ηα ινηπά 

ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο 
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δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηε δηαθήξπμε, ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ψζηε λα 

εθαξκφζεη απηά θαη φηη απνδέρεηαη θαη αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. Οη 

δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζηελ 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ θαη λα εθηειέζνπλ νπνηεζδήπνηε 

ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο (π.ρ απνηππψζεηο, γεσηξήζεηο θιπ.) πνπ ζα θξίλνπλ φηη είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε ζχληαμε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο.  

Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο 

φξνπο ηεο ζπκβάζεσο, δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε 

ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Άξζξν 5Ο : ύκβαζε – έλαξμε εξγαζηώλ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα έιζεη γηα ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο θαη γηα ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε λνκνζεζία. 

Άξζξν 6Ο : Πξνζεζκίεο απνπεξαηώζσο ηνπ έξγνπ  

6.1 Οξίδεηαη σο ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ νη 8 κήvεο. ε πεξίπησζε 

κε ηήξεζεο απφ ηov Αvάδoρo ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ηoπ επηβάιovηαη oη πoηvηθέο 

ξήηξεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Λ. 4412/2016 

Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

νξίδεηαη ζε 15% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ 

ίζν κε ην 20% ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο 

επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα 15% ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα 

γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε 20% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. 

Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, 

καδί κε ην πνζφ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη 

ην ΦΠΑ, πξνο ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ 

παξαηάζεσλ. 

Σν αλψηαην φξην ηεο αλσηέξσ ξήηξαο νξίδεηαη ζε 6% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ. 

6.2 Δθηφο απφ ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία, νξίδνληαη νη παξαθάησ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο: 

Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Υξφvoο: 15 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο (απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). 

Δγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ: 1 κήλαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (ελδεηθηηθή 

ηκεκαηηθή πξνζεζκία). 

Θαηαζθεπή 500κ δηθηύνπ: 2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (ελδεηθηηθή 

ηκεκαηηθή πξνζεζκία). 
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Θαηαζθεπή ζπλνιηθά 2.000,00κ δηθηύνπ: 4 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

(ελδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία). 

Θαηαζθεπή ζπλνιηθά 3.000,00κ δηθηύνπ: 6 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

(ελδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία). 

Θαηαζθεπή νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ: 8 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

(απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). 

ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο απφ ηov Αvάδoρo ησv παξαπάλσ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, ηoπ 

επηβάιovηαη oη παξαθάησ πoηvηθέο ξήηξεο. 

Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ 

νξίδεηαη ζε 5% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ 

ίζν κε ην 10% ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο πξνζεζκίαο.  

Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ κπνξνχλ ζπλνιηθά λα 

ππεξβαίλνπλ ην 3% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ. 

6.3. Γηα πεξίπησζε έθπησζεο, ηζρχεη ηo άξζξo 160 ηνπ λ.4412/2016. 

Άξζξν 7Ο : Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο-Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πξνόδνπ-

Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ  

Ο Αλάδνρνο κε βάζε ηε ζπλνιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Σν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη ηηο 

εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή 

ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ 

αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή 

έθζεζε. ην ζπκθσλεηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ κε 

ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο. 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εγθξίλεη ην ρξνλνδηάγξακκα ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή θαη ζα κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

ζρεηηθά κε ηε ζεηξά θαη ηε δηάξθεηα θαηαζθεπψλ ησλ εξγαζηψλ κέζα ζηα φξηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. 

Δάλ ε έγθξηζε δελ γίλεη κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ή αλ κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή 

δελ δεηήζεη γξαπηά ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηεπθξηλίζεηο ή αλακνξθψζεηο ή 

ζπκπιεξψζεηο, ην ρξνλνδηάγξακκα ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. Σν εγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ. 

Δάλ ν Αλάδνρνο αξλεζεί ή παξαιείςεη λα ππνβάιιεη κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε πξνζεζκία ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο, ηφηε ε Γηεπζχλνπζα 
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Τπεξεζία ζπληάζζεη ε ίδηα ην ρξνλνδηάγξακκα απηφ θαη ην θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν, ν 

νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην απνδερηεί θαη λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο κε απηφ. 

Άξζξν 8Ο : Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο  - Δθαξκνγή ηεο κειέηεο  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε λα πξνβεί ζε έιεγρν ησλ 

πςνκέηξσλ ηεο κειέηεο ζηνλ άμνλα ησλ αγσγψλ, ζε πχθλσζε ηνπο αλά φζα κέηξα 

ρξεηάδεηαη αλάινγα κε ην έδαθνο, θαζψο θαη ζε παζζάισζε ησλ θξεαηίσλ ησλ αγσγψλ 

θάζε απηνηεινχο ηκήκαηνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. Σηο 

κεθνηνκέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαζψο θαη ηηο δηαηνκέο ηνπ εδάθνπο ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ηηο ζρεδηάζεη θαη λα ηηο ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ 

γηα έγθξηζε ψζηε λα θαζνξηζζνχλ ηα αθξηβή βάζε εθζθαθήο θαη ρσκαηηζκνί. Κεηά ην 

πέξαο ησλ εθζθαθψλ ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε λέα ρσξνζηάζκεζε, 

ζρεδίαζε θαη ππνβνιή ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα έιεγρν ησλ εθζθαθεηζψλ δηαηνκψλ. 

Βάζεη ηνπ εγθξηζέληνο ζρεδίνπ ζα γίλεηαη ε πηζηνπνίεζε ησλ εθζθαθψλ. 

Άξζξν 9Ο : Πεξηερόκελα ησλ ηηκώλ κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ – δαπάλεο πνπ 
βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν  

Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηζρχνληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο, πιήξσο 

πεξαησκέλεο θαη θαιφηερλα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο. ηηο ηηκέο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη 

ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο. 

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

νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαη 

έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη θαιχπηνπλ φιεο ηηο δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ άκεζεο θαη 

έκκεζεο, επηθπιαζζνκέλσλ δε ησλ πεξί αλαζεσξήζεσο ηηκψλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, 

απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

Ο Φ.Π.Α. δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο  κειέηεο. 

Άξζξν 10Ο : ύλζεηεο ηηκέο – αλαζεώξεζε ηηκώλ – Νέεο ηηκέο κνλάδαο  

Γηα ηελ πιεξσκή ησλ δηαθφξσλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ζα εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά απ΄ 

επζείαο νη ζχλζεηεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ απηέο. Απνθιείεηαη λα γίλεη 

δεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

ησλ εξγαζηψλ, ιφγσ ηνπηθψλ δπζρεξεηψλ ή άιισλ ιφγσλ (θπθινθνξηαθψλ θιπ). 

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ζα εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. (Άξζξν 153 ηνπ 

Λ.4412/2016). 

Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην εγθεθξηκέλν ηηκνιφγην ζα γίλνληαη λέεο ηηκέο 

κνλάδαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Λ.4412/2016. 
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Ωο βνεζεηηθφ ζηνηρείν ιακβάλεηαη ην ζπκβαηηθφ ηηκνιφγην. Γηα εξγαζίεο νη νπνίεο δελ 

ππάξρνπλ ελ φισ ή ελ κέξεη ζην ζπκβαηηθφ ηηκνιφγην, εθαξκφδνληαη σο βνεζεηηθά 

ζηνηρεία ηα εληαία ηηκνιφγηα εξγαζηψλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα παξαπάλσ βνεζεηηθά ζηνηρεία ζα εθαξκφδνληαη αζρέησο ησλ κέζσλ 

ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (δειαδή 

κηθξνχ ή κεγάινπ αξηζκνχ κεραλεκάησλ, ησλ γλσζηψλ ή άιισλ ηχπσλ, θαηλνχξησλ ή 

φρη, εξγαηηθψλ ρεηξψλ ελ φισ ή ελ κέξεη, ζε κηθξή ή κεγάιε αλαινγία θιπ). 

Άξζξν 11Ο : Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο  

Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ηπρφλ εθηειεζηνχλ απνινγηζηηθά, θαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

κεηά ηελ έγθξηζε ηεο αξκνδίαο αξρήο, ηζρχνηλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 

Άξζξν 12Ο : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο  

Ηζρχνπλ πιελ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ζχκβαζεο θαη νη πξνδηαγξαθέο νξηζηηθέο θαη 

πξνζσξηλέο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη νη Λφκνη, δηαηάγκαηα θαη Δγθχθιηνη πνπ 

αθνξνχλ ηα έξγα ηεο εξγνιαβίαο θαη πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί σο ηελ παξακνλή ηεο 

εκεξνκελίαο δεκνπξαζίαο. 

Άξζξν 13Ο : Δθαξκνγή εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ, ηύπσλ θιπ  

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ λα εθαξκφδεη επαθξηβψο ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο Τπεξεζίαο. Δξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη παξαπάλσ απφ απηέο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηχπνπο, επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη κφλν 

εάλ έρεη δνζεί γηα απηφ εγγξάθσο εληνιή φπνπ ζα αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα θαη ν ηξφπνο 

πιεξσκήο ηνπο. 

Άξζξν 14Ο : Τιηθά θαη κεραλήκαηα  

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί δφθηκα πιηθά πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

ηζρχνληεο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο, δειαδή ηηο ηζρχνπζεο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο θαζψο 

θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

Ζ θαιή πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο. Απηή 

ππφθεηηαη θαη ζηνλ άκεζν έιεγρν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ε νπνία κπνξεί λα 

απαγνξεχζεη ηνλ Αλάδνρν λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη πξηλ αθφκα λα αζθεζεί ν αληίζηνηρνο 

εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο εμεηάδνληάο ηα καθξνζθνπηθά. Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα 

απνκαθξχλεη απφ ηα εξγνηάμηα ηα πιηθά πνπ ειέγρζεθαλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

θαη βξέζεθαλ αθαηάιιεια. 

Αιιά αθφκε θαη αλ δελ γίλνπλ νη απαξαίηεηνη έιεγρνη, είηε ζην εξγαζηήξην Γ.Δ., είηε επί 

ηφπνπ ζην έξγν γηα λα απνδεηρζνχλ ειαηησκαηηθά ή φρη ηα πιηθά, ν Αλάδνρνο δελ 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ζσζηά ην έξγν. Δπίζεο ν Αλάδνρνο έρεη 

ππνρξέσζε λα εθαξκφζεη πιήξσο ηνπο εγθεθξηκέλνπο θαλνληζκνχο Σερληθψλ 
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Θαηαζθεπψλ, ζε φ,ηη αθνξά ηηο θαηαζθεπέο ηθξησκάησλ, ζθπξνδεκάησλ, πδξαπιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θ.ι.π. 

Ο απαηηνχκελνο κεραληθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηφζν απηψλ πνπ 

εθηεινχληαη κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηεο ζπκβάζεσο, φζν θαη απηψλ πνπ γίλνληαη 

απνινγηζηηθά, ζα δηαηίζεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο έρεη ηελ ππνρξέσζε 

λα ην δηαηεξεί ζπλερψο ζε αξίζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πάλησο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζδηνξίδεη θαη λα θξίλεη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ή φρη ησλ θάζε θχζεσο κεραληθψλ κέζσλ θαη ζπλαθψλ κε απηά εηδψλ. 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ θαη 

κεραλήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απαξαηηήησλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ή εμππεξέηεζε 

ηεο έγθαηξεο απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ, επίζεο θαη γηα ηελ εμάιεηςε ησλ νριήζεσλ 

πνπ πξνθαιεί ε θαηαζθεπή ελφο έξγνπ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο φπσο δηαβξνρή γηα 

απνθπγή ζθφλεο, θαηαζθεπέο πξνρείξσλ δηαβάζεσλ πεδψλ ή απηνθηλήησλ, δηάλνημε νδψλ 

πξνζπειάζεσο, πξνζσξηλέο εκθξάμεηο αγσγψλ, αλέγεξζε ηθξησκάησλ, θιπ. 

Άξζξν 15Ο : Γηεύζπλζε ησλ έξγσλ – ηερληθό πξνζσπηθό   

Όιν ην έξγν ζα δηεπζχλεηαη ζπλέρεηα ζε φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ είηε 

απηνπξνζψπσο απφ ηνλ Αλάδνρν είηε απφ πιεξεμνχζην αληηπξφζσπφ ηνπ, απνδεθηφ απφ 

ηελ Τπεξεζία, πνπ πξέπεη λα είλαη Γηπισκαηνχρνο Κεραληθφο θαζψο θαη ν αλαπιεξσηήο 

ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο ή ν πιεξεμνχζηνο ζα ζπλνδεχεη ηνλ επηβιέπνληα Κεραληθφ ζηηο επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ κεηαβάζεηο. 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέζεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ φιν ην απαηηνχκελν Σερληθφ 

θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε δηθή ηνπ 

δαπάλε θαη επζχλε, ελεξγψληαο πάληνηε ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. 

Δάλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία δηαπηζηψζεη φηη ηα 

ζπλεξγεία Σερληθψλ ηνπ Αλαδφρνπ δελ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ηθαλφηεηα θαη πείξα γηα ην 

έξγν πνπ εθηεινχλ, έρεη δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ άκεζε απνπνκπή 

θάζε αλίθαλνπ, απείζαξρνπ ή φρη ηίκηνπ κέινπο ηνπ ηερληθνχ, ππαιιειηθνχ, ή εξγαηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Άξζξν 16Ο : Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ-έξγνπ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ζην Η.Θ.Α. κε 

πνηλή εθπηψζεσο. 

Δάλ θάπνηνο απφ ην πξνζσπηθφ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΗΘΑ, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ηνλ αζθαιίζεη θαηά αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Θξάηνο. 
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Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη, κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζην έξγν, λα ην αζθαιίζεη έλαληη 

παληφο θηλδχλνπ δεκίαο θαη αηπρεκάησλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνδφηε θαη ζε ηξίηνπο γηα ζσκαηηθέο θαη πιηθέο βιάβεο κέρξη 2.840.000 

επξψ. 

Άξζξν 17Ο : ηνηρεία νξγαληζκώλ θνηλήο σθέιεηαο 

Ο Αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εληνιήο πνπ ζα δνζεί γηα θαηαζθεπή 

έξγνπ έρεη ππνρξέσζε λα θξνληίζεη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζρεδίνπ νξηδνληηνγξαθίαο 

απηνχ κε ηα ζηνηρεία ησλ αγσγψλ ή γξακκψλ φισλ ησλ Ο.Θ.Ω., πνπ δηέξρνληαη απφ ηελ 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Πξέπεη δε λα θάλεη γλσζηφ ζηελ Τπεξεζία θάζε πξφβιεκα πνπ 

πξνθχπηεη ζρεηηθά. 

Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπλαληήζεη νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε Ο.Θ.Ω, ν 

Αλάδνρνο νθείιεη κε πνηλή εθπηψζεσο λα εηδνπνηήζεη ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο Οξγαληζκφ θαη ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ηνπ, απνθεχγνληαο νπνηαδήπνηε 

απηφβνπιε ελέξγεηα θαη εθηέιεζε εξγαζίαο (επέκβαζε) ζηηο μέλεο εγθαηαζηάζεηο.  

Θάζε δεκία πνπ ζα πξνθαιέζεη ν Αλάδνρνο ζε θξεάηηα ή αγσγνχο ζα απνθαζίζηαληαη 

ακέζσο κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. Ωο βιάβε ζεσξείηαη θαη ε θάιπςε απηψλ κε 

αζθαιηηθφ. 

Απαγνξεχεηαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θάζε επέκβαζε ζε αγσγνχο, θαιψδηα, 

εμαξηήκαηα, θιπ μέλσλ δηθηχσλ ρσξίο έγγξαθε εληνιή ηεο επηβιέςεσο. Θάζε βιάβε πνπ 

πξνμελείηαη ζε απηά κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, βαξχλεη εμ νινθιήξνπ πνηληθψο θαη 

αζηηθψο απηφλ. 

Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα ιεθζεί θαηά ηελ επίρσζε ησλ νξπγκάησλ, φπνπ πθίζηαληαη αγσγνί 

Ο.Θ.Ω. γηα λα απνθεπρζεί ηπρφλ ππνρψξεζε ηνπ εδάθνπο θάησ απφ ηνπο αγσγνχο Ο.Θ.Ω. 

θαη ε ζπλεπεία απηήο ζξαχζε ή ππεξβνιηθή παξακφξθσζε ηνπο. 

Θάζε βιάβε ζηνπο αγσγνχο, είηε θαηά ηελ εθζθαθή, είηε εμαηηίαο επηρψζεσο βαξχλεη ηνλ 

Αλάδνρν θαη ε απαηηνχκελε επηζθεπή ζα γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία ζηελ νπνία αλήθεη ν 

βιαβείο αγσγφο εηο βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ νπνίν ζπγρξφλσο ζα θαηαινγίδνληαη φιεο νη 

πξνο ηξίηνπο ηπρφλ απνδεκηψζεηο ιφγσ δεκηψλ ηνπο απφ ηελ παξαπάλσ αηηία. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ζέζε ησλ αγσγψλ είλαη ηέηνηα ψζηε λα απαηηεζεί 

κεηάζεζε ηνπο, απηή ζα εθηειείηαη κε δαπάλεο ηνπ Δξγνδφηε. ηελ πεξίπησζε απηή ν 

Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε εμαηηίαο ηπρφλ πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ ή 

θαζπζηεξήζεσο ή άιιεο αηηίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ αλάγθε κεηαζέζεσο ηνπ 

αγσγνχ εγθαηαζηάζεσλ Θνηλήο Ωθειείαο. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη θάζε κέηξν εμαζθαιίζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή 

ηξίησλ ιφγσ απνθαιχςεσο ησλ αγσγψλ απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ 
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εξγαζηψλ θαη είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ην ιφγν 

απηφ. 

Άξζξν 18Ο : Οδνζηξώκαηα – πεδνδξόκηα 

Γηα ηελ ηνκή ησλ νδνζηξσκάησλ θαη ηε δηάλνημε ησλ πεδνδξνκίσλ ζα πξέπεη 

πξνεγνπκέλσο ν Αλάδνρνο κε θξνληίδα ηνπ λα εθνδηαζζεί κε ηε ζρεηηθή άδεηα ηνπ θπξίνπ 

ηεο αληίζηνηρεο νδνχ ή πεδνδξνκίνπ δειαδή ην Γήκν ή Θνηλφηεηα, ζηελ πεξηνρή ηνπ 

νπνίνπ εθηειείηαη ην έξγν, ζεσξνχκελε απφ ηελ Σξνραία. 

Ζ επαλαθνξά ησλ νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ ζα γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

Γήκνπ θαη ζα εθηειείηαη ακέζσο κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ αθνχ ιεθζνχλ φια 

ηα απαξαίηεηα κέηξα (δηαβξνρή θαη θαιή ζπκπίεζε ησλ ζηξψζεσλ επηρψζεσο, 

μεξνιηζνδνκέο φπνπ απαηηνχληαη, θ.ι.π.) ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε κειινληηθή 

θαζίδεζε ησλ νδψλ ή πεδνδξνκίσλ. 

Ο Αλάδνρνο έρεη φιε ηελ επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε, κε δαπάλεο ηνπ, ηεο θάζε 

εκθαληδφκελεο αλσκαιίαο ζηηο ηνκέο απηέο κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

Σν κέγηζην κήθνο εθζθαθήο ηάθξνπ, πνπ δελ έρεη επηρσζεί, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ηα 150 κέηξα. 

ρεηηθά κε ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηνκψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ 

αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζα ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο νηθείεο άδεηεο εθζθαθήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ. 

Θαηά ηελ θξίζε ηεο επηβιεπνχζεο Τπεξεζίαο θαη εθφζνλ ην δεηήζεη ν ελδηαθεξφκελνο 

Γήκνο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφζεη ζρεηηθά κε ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ηνκψλ θαη ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

1854/6-3-69 απφθαζε ηνπ ΤΓΔ "πεξί εγθαίξνπ θαη εληέρλνπ απνθαηαζηάζεσο 

πξνθαινπκέλσλ ηνκψλ, νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ", ηα εμήο: 

Απφ ηελ εκέξα πξνζβνιήο ηκήκαηνο νδνζηξψκαηνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ κήθνπο ηεο νδνχ 

θαη γηα κήθνο αληίζηνηρα ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε 

θαη απνκάθξπλζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ θαηάινηπνπ πιηθψλ, κπαδψλ, εξγαιείσλ, εκπνδίσλ, 

θιπ εκέξεο εκεξνινγηαθέο επηά (7) (εθηφο απφ ηα θξεάηηα θαη ηνλ ηάπεηα, γηα ηα νπνία νη 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απμάλνπλ ζε είθνζη (20)). 

Απφ ηελ εκέξα πξνζβνιήο ηκήκαηνο νδνζηξψκαηνο εγθαξζίσο κέρξη ηελ πιήξε  

απνθαηάζηαζε θαη ηελ πιήξε απνκάθξπλζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ θαηαινίπνπ πιηθψλ, 

κπαδψλ, εξγαιείσλ, θιπ ηξηάληα έμη ψξεο (36) θαη γηα πεξίπησζε πνπ δηαθφπηεηαη ε 

θπθινθνξία εμήληα (60) ψξεο, γηα πεξίπησζε πνπ ε νδφο ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί. Σα 

παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ ζε πεξίπησζε πιαηζησηήο θαηαζθεπήο πνπ απαηηεί πεξηζζφηεξν 
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ρξφλν. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζνχλ ηα παξαπάλσ νη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε ηηο 

πνηλέο ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ Πνηληθνχ Θψδηθα. 

Οη νηθείνη Γήκνη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο κπνξνχλ λα θαηαινγίδνπλ ζε βάξνο 

ηνπ Αλαδφρνπ ηε δαπάλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο. Παξάηαζε ησλ παξαπάλσ 

πξνζεζκηψλ κπνξεί λα ππάξμεη κφλνλ εθφζνλ ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε ηνπ αληίζηνηρνπ 

Γήκνπ θαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο εηδηθέο πεξηπηψζεηο. 

Ζ απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, πνπ αθήλνληαη θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο κε 

έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ζαλ πξνζηαηεπηηθά αλαρψκαηα, γίλεηαη ππνρξεσηηθά ηαπηφρξνλα 

κε ηελ θαηαζθεπή ηεο ππνβάζεσο ηνπ νδνζηξψκαηνο. Δάλ δελ νξίδεηαη αιιηψο  ζηα ζρέδηα 

ή ζηα ηεχρε ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην νδφζηξσκα ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ ήηαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Τπεξεζίαο. 

Ωο γλσζηφλ έρεη εθαξκνγή ν Λ.1080/80 "πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο 

δηαηάμεσλ ηηλψλ ηεο πεξί ησλ πξνζφδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο 

Λνκνζεζίαο θαη άιισλ ηηλψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ" θαη ν Λ.999/79 "πεξί ζπληνληζκνχ ησλ 

πξνγξακκάησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο νδψλ θαη έξγσλ θνηλήο σθειείαο εηο ηελ πεξηνρή 

κείδνλνο Πξσηεπνχζεο θαη εηέξαο πεξηνράο ηεο ρψξαο θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ". 

Όζεο επηβαξχλζεηο, ππνρξεψζεηο, θιπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο εθηειέζεσο ηεο εξγνιαβίαο 

(π.ρ. πξφζζεηεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξφζηηκα, θιπ) ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν ηνπ 

έξγνπ. 

Άξζξν 19Ο : Δξγαζία θαηά ηηο λπθηεξηλέο ώξεο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα εθηειεί εξγαζίεο ηφζν θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο φζν θαη 

θαηά ηηο Θπξηαθέο ή εμαηξέζηκεο εκέξεο εθφζνλ ηνχην επηβάιιεηαη γηα θπθινθνξηαθνχο ή 

άιινπο ιφγνπο πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ νηθείν θνξέα (Σξνραία, 

νηθείν Γήκν ή Θνηλφηεηα, θιπ ή ηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία) ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.  

Οη ζρεηηθέο εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο (απφ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, 

Αζηπλνκηθφ Σκήκα θιπ) εθδίδνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ. 

Άξζξν 20Ο : Παξάιιειε εθηέιεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο αλεμαξηήησλ έξγσλ 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ζπλεξγείσλ απφ 

εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ θαη ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία γηα λα κπνξεί λα 

εθηειεί παξάιιεια δχν ή πεξηζζφηεξα έξγα ή ηκήκαηα έξγσλ. Δπίζεο ζην ίδην ζπλεξγείν 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία βάξδηεο, εθφζνλ απηφ θξηζεί 

απαξαίηεην. Σνχην ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξαηψζεσο, ηνπο 

θπθινθνξηαθνχο ή άιινπο ιφγνπο θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ρσξίο ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε. 
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Άξζξν 21Ο : ήκαλζε ησλ έξγσλ – Μέηξα αζθάιεηαο 

Σα πξνζηαηεπηηθά θξάγκαηα, εηδνπνηεηηθά ζήκαηα ή θαη άιια φπσο ιπρλίεο, απηφκαηα 

ζπηλζεξίδνληα ζήκαηα, θιπ, πνπ ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θνηλνχ απφ ηα έξγα πνπ απηφο εθηειεί ζηελ παξνχζα εξγνιαβία πξέπεη λα είλαη ηθαλά ζηνλ 

αξηζκφ, εππξεπή θαη αζθαιή. 

Σα θάζε θχζεσο πξνζηαηεπηηθά, εηδνπνηεηηθά, θιπ ζήκαηα, θξάγκαηα θαη εκπφδηα πξέπεη 

λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Ο.Θ. 

θαη ηεο νηθείαο πξνδηαγξαθήο. 

O Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε  λα ιάβεη κε ηηο δηθέο ηνπ δαπάλεο θάζε κέηξν αζθαιείαο πνπ 

επηβάιιεηαη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαηά ηηο εξγάζηκεο ή φρη ψξεο γηα ηελ 

πξφβιεςε αηπρεκάησλ ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ θαη θάζε άιινλ ηξίην 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 1073/81 "πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο 

Πνιηηηθνχ Κεραληθνχ". 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηελ θαηάιιειε αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο φπσο 

επηβάιιεηαη απφ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε αλάγθεο 

αληηζηεξίμεσο ησλ παξεηψλ νξχγκαηνο ελ γέλεη, ν Αλάδνρνο νθείιεη νίθνζελ λα πξνβαίλεη 

ζηελ εξγαζία απηή, ηνπ Δπηβιέπνληνο φκσο δηθαηνπκέλνπ λα θξίλεη εθ ησλ πζηέξσλ πεξί 

ηνπ δηθαηνινγεκέλνπ ή κε ηεο ακέζνπ θαη ρσξίο πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε επεκβάζεσο 

θαζψο θαη ηεο εθηάζεσο ησλ εξγαζηψλ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη 

θάζε λφκηκε απνδεκίσζε, απνθαηάζηαζε ησλ βιαβέλησλ έξγσλ θαη αλαιακβάλεη θάζε ελ 

γέλεη αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε. 

Ο Δπηβιέπσλ δηθαηνχηαη λα επηβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε πξνζζέησλ αληηζηεξίμεσλ 

ή ελίζρπζε ησλ ππαξρνπζψλ ζε φζα ζεκεία θξίλεη απαξαίηεην. Παξά ην δηθαίσκα απηφ, ν 

Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε κφλνο θαη απφιπηνο ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

εθζθαθψλ. 

Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη, φηη αλαιακβάλεη κνλνκεξψο αθέξαηα θάζε πνηληθή θαη αζηηθή 

επζχλε γηα θάζε ηπρφλ εξγαηηθφ αηχρεκα ή αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί ιφγσ ησλ έξγσλ ζε 

νπνηνλδήπνηε θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ ζε ππάξρνληα ή 

εθηεινχκελα έξγα, νηθνδνκέο θαη γεληθά ηδηνθηεζίεο. 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα πνπ ελδείθλπληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηε δηαθχιαμε ησλ θάζε θχζεσο θαηαζθεπψλ, εγθαηαζηάζεσλ, 

ηειεπηθνηλσληαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, θνηλσθειψλ έξγσλ ή γεηηνληθψλ νηθνδνκψλ, πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, απφ βιάβεο θαη δεκίεο, πνπ πξνθαινχλ είηε νινζρεξή 

θαηαζηξνθή είηε δηαθνπή ηεο νξγαληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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Δπίζεο απηφο νθείιεη λα πξνζηαηεχεη θάζε πθηζηάκελε βιάζηεζε (δέλδξα, ζάκλνπο, 

θπηά, θ.ι.π.) εθηφο αλ παξεκπνδίδεηαη απφ απηά δηθαηνινγεκέλα ε πξφνδνο θαη ε 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή πξνβιέπεηαη ε απνμήισζε ηνπο απφ ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ, 

πάληνηε φκσο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε 

βιάβε ή δεκία πνπ ζα πξνμελεζεί απφ θαθφ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ. Οη δεκίεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ακέιεηα ή παξάιεςε ηνπ αλαδφρνπ, φπσο θαη θάζε θζνξά ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ ιφγσ ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ηνπ, πξέπεη άκεζα λα επαλνξζψλνληαη ή λα 

απνδεκηψλνληαη απφ ηνλ ίδην κε δαπάλεο ηνπ, εηδάιισο νη απαξαίηεηεο επαλνξζψζεηο ή 

απνδεκηψζεηο γίλνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ή απφ ηνλ εξγνδφηε κε νηνλδήπνηε 

ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί θαηά ηηο κεηαθνξέο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ κφλν ηηο 

πθηζηάκελεο νδνχο θαη ζε θακία πεξίπησζε  δελ ζα δηαθφπηεη έζησ θαη παξνδηθά ηελ 

θπθινθνξία ηνπο κε ηελ θαηάιεςε ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιηθψλ ή κεραλεκάησλ 

ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ηνπνζεηεί ζηηο ζέζεηο εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ ηα 

απαηηνχκελα ζήκαηα θαη γεληθά ηηο πηλαθίδεο αζθαιείαο (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΘΟΘ ) θαη λα θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. ηηο ζέζεηο πνπ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία 

ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά απηφκαηα ζπηλζεξίδνληα ζήκαηα (FLASH LIGHTS). 

Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, εθφζνλ θαη φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε, θαη ηξνρνλφκνη 

ππάιιεινη ηνπ Αλαδφρνπ γηα αζθαιή θαζνδήγεζε πεδψλ ζηηο παξαθακπηήξηεο νδνχο, ζηηο 

πξνζπειάζεηο θαη φπνπ ππάξρεη εξγνηάμην ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη λχθηα. Σα 

παξαπάλσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.  

Άξζξν 22Ο : Δθηέιεζε έξγσλ 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα εθαξκφδεη πηζηά θαη έληερλα ηε δηάηαμε ησλ έξγσλ 

νξηδνληηνγξαθηθά θαη θαζ΄ χςνο (πςφκεηξα, θιίζεηο, ηνπνζεηήζεηο θξεαηίσλ, ζακαξηψλ 

θιπ) φπσο θαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε, κε φιεο ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

απηψλ. Γηα απηφ νθείιεη πξηλ απφ θάζε έλαξμε εξγαζηψλ λα πξνβαίλεη κε δηθή ηνπ δαπάλε 

θαη επζχλε ζε: 

α) αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθνκέλσλ δηαζηάζεσλ ζηα ζρέδηα θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο ή ιείπνπλ κεξηθέο δηαζηάζεηο, λα δεηήζεη έγθαηξα απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηελ απαηηνπκέλε δηφξζσζε ή δηαζαθήληζε. 

β) πξνζαξκνγή  ή ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε, εθφζνλ απαηηεζεί, θαη κεηά εθαξκνγή 

ησλ ζρεδίσλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ ζα ηνπ παξαδνζνχλ. Σνχην ζα απαηηεζεί, εθφζνλ 

πξνθχςνπλ δηάθνξεο δπζρέξεηεο ή εηδηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζα ππνβάιινληαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία ζε ηξία αληίγξαθα, κφλν δε κεηά ηνλ έιεγρν θαη ηε ζεψξεζε ησλ 
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θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, ζα αξρίζεη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

απηά. Αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ ε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη 

ρσξηζηά γηα θάζε απηνηειή κνλάδα έξγνπ πνπ απαξηίδεη ηε ζχκβαζε. Θάζε ηξνπνπνίεζε 

πνπ ζα πξνηείλεη ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ απαηηείηαη κεηά απφ ζρεηηθή 

ζπλαίλεζε θαη έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

ηξνπνπνηεί ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ηνπ Λ.4412/2016. 

Ο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα θάλεη θακία απζαηξεζία ή ηξνπνπνίεζε θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ φπσο θαη θάζε άιιε αιιαγή πάλσ ζηα ζρέδηα, πνπ ζα επεξέαδε ηελ πνηφηεηα θαη ηα 

γεσκεηξηθά ή ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαζθεπψλ.  Δπνκέλσο θακία 

απνδεκίσζε δελ δηθαηνχηαη γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ πνπ 

γίλεηαη ρσξίο ηε δηαηαγή ή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε δαπάλε, 

έζησ θαη αλ απηή θαζηζηά ην φιν έξγν ζηεξεφηεξν ή βειηηψλεη ηε κνξθή ηνπ. 

Αληίζεηα γηα θάζε κεηαβνιή απφ ηελ νπνία επήιζε ηπρφλ νηθνλνκία ζην έξγν, 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν κφλν ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ. 

Ζ επζχλε γηα ηηο αληηζηεξίμεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα πξαλή ησλ ζθακκάησλ θαη νη νπνίεο 

πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα κε ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν. 

Οη εθζθαθέο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο. Όπνπ δελ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα δηαζηάζεηο εθζθαθψλ, απηέο θαζνξίδνληαη απφ 

ηελ επίβιεςε. Ωο πιάηνο εθζθαθήο ζεσξείηαη ην κέζν πιάηνο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο. 

Αλ ν Αλάδνρνο εθηειέζεη εθζθαθή ζε βάζε κεγαιχηεξα απφ ηα εγθεθξηκέλα ρσξίο έγθξηζε 

ηεο επηβιέςεσο, είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακία απνδεκίσζε λα γεκίζεη ηα νξχγκαηα 

κέρξη ην πξνβιεπφκελν βάζνο κε θνθθψδεο ζπκππθλσκέλν πιηθφ, ιηζνδνκή ή ζθπξφδεκα 

ζχκθσλα κε ηελ θάζε θνξά ππφδεημε ηεο επηβιέςεσο εμαξησκέλε απφ ηε θχζε ηνπ 

εδάθνπο. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε αλάινγα κε ην είδνο ησλ ζσιήλσλ θαη ζηηο αληίζηνηρεο 

πξνδηαγξαθέο θαη πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζηεγαλέο. Ζ επίβιεςε ππνρξενχηαη λα ειέγρεη 

ηε ζηεγαλφηεηα ησλ ζπλδέζκσλ, έρεη δε ην δηθαίσκα λα επεθηείλεη ηνλ παξαπάλσ έιεγρν 

ζην ζχλνιν απηψλ. 

Ζ επίρσζε ησλ νξπγκάησλ γίλεηαη θαηά ζηξψζεηο θαη ε θάζε κηα δηαβξέρεηαη θαη 

θνπαλίδεηαη δπλαηά, κε απνηέιεζκα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιηθνχ επηρψζεσο λα 

επηηπγράλεηαη ζπκπχθλσζε 95% θαηά PROCTOR θαη άλσ. 

Γελ ππάξρεη πεξίπησζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ιφγσ επηπιήζκαηνο, πιαγίσλ κεηαθνξψλ 

θιπ. 
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Άξζξν 23Ο : Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο - έιεγρνη 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί εξγαζηεξηαθνχο ή εξγνηαμηαθνχο ειέγρνπο 

ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ πιηθψλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ηνπο 

ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηηο πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο Π.Σ.Π θαη Σ..Τ. Οη έιεγρνη 

ζα γίλνληαη απφ ην Θξαηηθφ εξγαζηήξην κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Οπσζδήπνηε ζα ηεξνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν 

εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ηα νπνία γηα λα έρνπλ ηζρχ, πξέπεη 

λα πξνζππνγξάθνληαη απφ ηελ επίβιεςε ρσξίο ε πξνζππνγξαθή απηή λα ζεκαίλεη 

παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη κε επίζπεπζε ηνπ λα εθηειέζεη φινπο 

ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο κφλνο ηνπ θαη ρσξίο θακία ελφριεζε απφ ηνλ Δπηβιέπνληα, 

ππνρξενχηαη δε λα εηδνπνηεί εγθαίξσο ηνλ επηβιέπνληα, ψζηε λα είλαη παξψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. ε πεξίπησζε αζηνρίαο θάπνηαο εξγαζηεξηαθήο δνθηκήο, εξγαζίαο 

ηνπ έξγνπ ή πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηφ, νη έιεγρνη πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ 

ζα επαλαιακβάλνληαη ζε δηπιάζην αξηζκφ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη κεηά ηα λέα 

απνηειέζκαηα ζα απνθαζίδεηαη απφξξηςε ηνπ πιηθνχ ή ηεο εξγαζίαο, ή απνκείσζε ηεο 

απνδεκηψζεσο ηνπ Αλαδφρνπ ιφγσ πιεκκειείαο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθηάζεσο απνξξίςεσο ή απνκεηψζεσο, αλ δελ ππάξρνπλ άιιεο 

ελδείμεηο απφ ηελ Δπίβιεςε, ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε αζηνρία επεθηείλεηαη ζε κέγεζνο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνπο παξαπάλσ αλαθεξζέληεο αξηζκνχο δνθηκψλ, φπνπ ε ζέζε ηεο δνθηκήο 

πνπ αζηφρεζε ιακβάλεηαη σο ην θέληξν ηεο εθηάζεσο ηεο αζηνρίαο έζησ θαη αλ ηα έξγα 

δελ είλαη ζπλερφκελα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο πνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ν Αλάδνρνο, ε 

επηβιέπνπζα Τπεξεζία έρεη δηθαίσκα λα πξνβαίλεη θαη κε ηα δηθά ηεο φξγαλα ζε ιήςε 

δεηγκάησλ θαη εξγαζηεξηαθή εμέηαζε απηψλ εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν. 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη ρσξίο 

απνδεκίσζε ην απαηηνχκελν εξγαηηθφ ή βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. 

Γηα φζα πιηθά ή εξγαζίεο δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ΔΤ ή ζηα άιια ηεχρε, νη 

ζρεηηθέο δνθηκαζίεο, απηέο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο 

κεηά απφ αληίζηνηρεο εληνιέο ηεο επηβιέςεσο. 

Άξζξν 24Ο : Λνγαξηαζκνί, πηζηνπνηήζεηο, θξαηήζεηο ιόγσ εγγπήζεσλ, θξαηήζεηο 

ππέξ ηξίησλ, πιεξσκέο 

Οη πιεξσκέο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ  εθηεινχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζα θαηαβάιινληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Λ.4412/2016, κε βάζε πηζηνπνηήζεηο πνπ ζα ζπληάζζνληαη 

θάζε εκεξνινγηαθφ κήλα. 
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Δξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο δνθηκαζίεο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 23 ηεο παξνχζεο ΔΤ ζεσξνχληαη εκηηειείο εξγαζίεο. 

Σα πξσηφθνιια ραξαθηεξηζκνχ εδάθνπο ζπληάζζνληαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, 

απφ ηελ Δπίβιεςε θαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη 

νπσζδήπνηε πξν ηεο επηρψζεσο θαη πξνζππνγξάθνληαη αξκνδίσο. Δάλ ν Αλάδνρνο γηα 

νξηζκέλα ηκήκαηα παξαιείςεη ηελ αίηεζε, ηα ηκήκαηα ζα ραξαθηεξηζζνχλ γαηψδε. Οη 

ελζηάζεηο πνπ ηπρφλ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν πάλσ ζηα πξσηφθνιια εξγαζηψλ 

επηδίδνληαη θαη εθδηθάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 

εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη απφ απηέο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο πηζηνπνηήζεσο 

ελεξγείηαη θξάηεζε ιφγσ εγγπήζεσο 5% επί ησλ πηζηνπνηνπκέλσλ εξγαζηψλ. Γελ ζα 

πηζηνπνηνχληαη πιηθά επί ηφπνπ ησλ έξγσλ. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ θαζπζηεξνχλ νη πιεξσκέο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ 

Λ.4412/2016 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη φινπο αλεμαηξέηνπο ηνπο λφκηκνπο θφξνπο, 

δαζκνχο θαη ηηο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 

Δάλ κεηαγελέζηεξα ηεο εκέξαο δεκνπξαζίαο επηβιεζνχλ λένη θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε 

θ.ι.π. ή ηξνπνπνηεζνχλ θαη θαηαξγεζνχλ άιινη, ην αληίζηνηρν πνζφ πιεξψλεηαη ή εθπίπηεη 

αλάινγα θαη αληίζηνηρα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Αλαδφρνπ, πξνζζέηνληαο ή 

αθαηξψληαο ην πνζφ απηφ αθξηβψο ρσξίο επηβαξχλζεηο ιφγσ θξαηήζεσλ αιιά θαη ρσξίο 

ην πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηνπ αλαδφρνπ επ΄ απηνχ. Γηα ην πνζφ πνπ πξέπεη 

λα πιεξσζεί ζηνλ Αλάδνρν εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ έληαικα πιεξσκήο. Γηα λα εθδνζεί ην 

έληαικα ζα πξνζθνκίδεηαη ηζφπνζν ηηκνιφγην απφ αξηζκεκέλν ζηέιερνο ηηκνινγίσλ θαζψο 

θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ θξαηήζεσλ. Ζ εμφθιεζε θάζε 

ινγαξηαζκνχ ηεο εξγνιαβίαο ζα γίλεηαη αθνχ πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν 

πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο αξκφδηαο νηθνλνκηθήο εθνξίαο θαη βεβαίσζε 

ηνπ Η.Θ.Α. θαη ησλ ππνινίπσλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, φηη εμφθιεζε ηηο εηζθνξέο ηνπ απφ 

ηελ εξγνιαβία απηή, απφ ηα εκεξνκίζζηα θ.ι.π. θαη ππεχζπλε δήισζε πνπ ζα ηε ζπληάμεη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.Γ. 105/69 πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηηο ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

Άξζξν 25Ο : Πιεξσκέο εηζθνξώλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πιεξψλεη αλειιηπψο ηηο εηζθνξέο ηνπ απφ ην έξγν πξνο 

ην Η.Θ.Α. ή ηνπο ππφινηπνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Σνχην ζα απνδεηθλχεηαη θαηά ηε 

ζχληαμε ησλ πηζηνπνηήζεσλ κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ βηβιίνπ ελζήκσλ φπσο θαη κε ηηο 

ζρεηηθέο βεβαηψζεηο πνπ ρνξεγεί ην Η.Θ.Α, νη επηθνπξηθνί θαη ινηπνί αζθαιηζηηθνί 

νξγαληζκνί, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ θάζε ινγαξηαζκφ. 
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ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ εμνθιεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηηο εηζθνξέο ηνπ, 

έρεη δηθαίσκα ν εξγνδφηεο λα ηηο πιεξψζεη απ΄ επζείαο ζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην αληίζηνηρν ηφηε πνζφ παξαθξαηείηαη απφ ην πνζφ ηεο 

πηζηνπνηήζεσο. 

Πάλησο δελ ζα ζπληαρζεί ηειηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ Αλαδφρνπ εάλ δελ πξνζθνκίζεη απηφο 

ηειηθή βεβαίσζε ηνπ Η.Θ.Α. θαη ησλ ππνινίπσλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ φηη έρεη 

θαηαβάιεη φιεο ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ην έξγν, φπσο δηακνξθψλνληαη απηέο 

κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη εάλ δελ εθθαζαξηζζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, απέλαληη ζηνπο άιινπο Ο.Θ.Ω. 

Άξζξν 26Ο : Βιάβεο από αλσηέξα βία 

Γηα ηηο βιάβεο πνπ πξνέξρνληαη απφ αλσηέξα βία, θαζνξίδεηαη εδψ, φηη απηέο ζα αθνξνχλ 

ζηελ επαλφξζσζε ησλ πιηθψλ δεκηψλ πνπ ζπλέβεθαλ ζηα έξγα, ηα πιηθά πνπ ππάξρνπλ 

επί ηφπνπ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη κεραλήκαηα ηνπ Αλαδφρνπ, θαη ζα απνδεκηψλνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Λ.4412/2016. 

Άξζξν 27Ο : Αλαγθαζηηθή εθηέιεζε από ηνλ εξγνδόηε ή από άιιε ππεξεζία 

ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ εηδηθνί ιφγνη (θπθινθνξηαθνί ή άιινη) επηβάινπλ ηελ άκεζε 

επέκβαζε γηα εθηέιεζε θάπνηαο εξγαζίαο (εθζθαθή ηάθξνπ, επίρσζε, απνκάθξπλζε 

θαηαζηξαθέληνο νδνζηξψκαηνο, απνθαηάζηαζε θαθνηερλίαο, ηήξεζε ζπγρξφλσλ κέηξσλ 

αζθαιείαο, ηνπνζέηεζε πεξηθξαγκάησλ, εκπνδίσλ θαη ζπγρξφλσλ κέζσλ ζεκάλζεσλ γηα 

ηελ πιήξε αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο θ.ι.π.) θαη ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

πξνζεζκίεο πνπ ηνπ ζέηνπλ γηα ηελ απνπεξάησζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, θαζνξίδεηαη 

απφ ην παξφλ άξζξν θαη γίλεηαη ξεηά απνδεθηφ απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ φηη ε 

επηβιέπνπζα Τπεξεζία φπσο θαη νπνηαδήπνηε αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Kξαηηθή Τπεξεζία 

ή Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο (Γήκνο ή Θνηλφηεηα ) ή θάπνηνο άιινο Ο.Θ.Ω., 

έρνπλ δηθαίσκα λα πξνβαίλνπλ ζηελ εθηέιεζε απηψλ θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν, 

απνινγηζηηθά ή κε άιιε εξγνιαβία ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ωο πξνο ηα ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ ηζρχεη ην άξζξν 159 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Άξζξν 28Ο : Πξνζσξηλή παξαιαβή, ρξόλνο εγγύεζεο, νξηζηηθή παξαιαβή 

Γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή, ην ρξφλν ηεο ππνρξεσηηθήο ζπληεξήζεσο ησλ 

έξγσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 170, 172 ηνπ Λ. 4412/*2016 

Άξζξν 29Ο : .Α.Τ – Φ.Α.Τ. 

Ο Αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ, κεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε 

ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαη γηα ηελ θαηάξηηζε Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο 

(Φ.Α.Τ.) ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 433/19-9-2000 Τπνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΘ 1176/22-9-

2000, ηεχρνο Β). 
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Άξζξν 30Ο : Δπζύλε ηνπ αλαδόρνπ  

Ο Αλάδνρνο είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε ζε 

πξάγκαηα ή δψα ή γηα θάζε αηχρεκα, ζαλαηεθφξν ή φρη, πνπ ζα ζπκβεί ζε πξνζσπηθφ ηεο 

Τπεξεζίαο, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε θάζε ηξίην, εθ' φζνλ ηα πξάγκαηα 

πξνμελεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ ή 

ζπλέπεηα ειαηησκάησλ απηνχ. 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιχπηεη ηελ Τπεξεζία γηα θάζε αμίσζε πνπ ζα 

ελεξγεί ζε βάξνο ηεο εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ, αλεμάξηεηα αλ απηά θαιχπηνληαη ή φρη απφ 

ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ πνπ έρεη ζπλάςεη, λα θαηαβάιιεη ζηελ 

Τπεξεζία θάζε πνζφ ην νπνίν ζα ππνρξεσζεί ηπρφλ λα θαηαβάιιεη εθείλε ζε ηξίηνπο απφ 

ηηο ίδηεο παξαπάλσ αηηίεο, λα αλαιακβάλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηελ ππεξάζπηζε ηεο 

Τπεξεζίαο γηα θάζε απαίηεζε, αγσγή θαη κήλπζε πνπ ζα εγείξεηαη ή ππνβάιιεηαη ελαληίνλ 

ηεο απφ νπνηνλδήπνηε θαη πνπ ζα έρεη ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη γεληθά λα απνδεκηψλεη ηελ Τπεξεζία γηα θάζε ζεηηθή δεκηά πνπ ζα 

κπνξνχζε λα πάζεη απφ ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο. 

Ο Δξγνιάβνο είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ ηξίησλ θαη ηνπ θνηλνχ γεληθά, θαζψο θαη ησλ ίδησλ ησλ έξγσλ, 

ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θιπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ή θαζπζηεξεί ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηή ηε χκβαζε, ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα, 

χζηεξα απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε, λα παίξλεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη κε δαπάλεο ηνπ θάζε 

κέηξν πνπ ζα θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θάζε ηξίηνπ θαη λα 

δηαηάζζεη ηελ άκεζε δηαθνπή ηνπ ηπρφλ επηθίλδπλνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ, ρσξίο ν 

Αλάδνρνο λα δηθαηνχηαη λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ή παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο 

ιφγσ δηαθνπήο απηήο θαη ρσξίο λα κεηψλεηαη θαζφινπ ε επζχλε ηνπ πνπ απνξξέεη απφ ηε 

χκβαζε απηή. 

Ζ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα φια ηα παξαπάλσ, εθηείλεηαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα 

γλσζηνπνηεζεί ε έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. 

Οη παξαπάλσ πξνβιέςεηο εθαξκφδνληαη πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ. 4412/2016 

Άξζξν 31Ο : Μεηξών ηνπ έξγνπ  

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηε ζχληαμε ηνπ κεηξψνπ ηνπ 

θαηαζθεπαζζέληνο έξγνπ ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε  
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Άξζξν 32Ο : Μέηξα πιεξνθόξεζεο θαη δεκνζηόηεηαο  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπνζεηήζεη ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο θαη αλακλεζηηθή 

πιάθα ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 621/2004 ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Άξζξν 33Ο : Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην*  

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 : ΠΓ 305/96 (αξ. 7-9), Λ.3669/08 (αξ. 

37 παξ.7), Λ. 3850/10** (αξ. 42). 

2. ηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη : 

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

έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Λ.3669/08 (αξζ. 37 παξ.7). 

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

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : 

ΓΗΠΑΓ/νηθ. 177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/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.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ. 182). 

γ. Λα 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), 

Λ.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. ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί 

ηα αθόινπζα : 

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

Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 
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α. Λα 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). Ζ 

γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 

β. Λα 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.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε 

ζην Λ.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ. 182). 

* Ζ έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα I 

ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 

** Ο Λ.3850/10 Θχξσζε ηνπ Θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο 

ησλ : Λ. 1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ. 

γ. Λα 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 ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, 

ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, 

θιπ). 

δ. Λα 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 ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ. 182). 

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

3 παξ. 10) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ 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. 
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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 : ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) 

ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Λ.3669/08 (αξ. 37 θαη 182). 

2. Ζ 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 II). 

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 Λ 4030/2011 (ΦΔΘ 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.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζην Λ.3669/08 αξ. (73 θαη 75). 

4. Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Θπξίνπ ηνπ 

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

θαη ΤΑ ΓΗ ΠΑΓ/νη θ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΘΤΘΙΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) 

ΤΠΔΥΩΓΔ. 

3.2 Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο - ηήξεζε 

ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

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

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

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

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

Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ 

αλάδνρν θαη αληίγξαθν ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη 

δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Λ.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 : 

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 Λ.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 Λ.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 (Λ 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 Λ.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 Λ.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 
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φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο 

Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 

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

αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Λ.3850/10 (αξ.43 

παξ.2γ). 

5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Λ 3850/10 (αξ. 18 παξ.9). 

3.3 Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ), 

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 ΖΚΑ 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 φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 

(αξ.113 ), Λ. 1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. 

ΓΔΔΠΠ/208 Π2-9-2003. 

3.4 πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξσλ 

Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 

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

ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Κ Α. 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Κ.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. 

Κε ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ 

αηπρήκαηνο. 

4. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ 

εξγαζηώλ 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 : 
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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 ελαέξησλ 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 : ΠΓ 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), Λ.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), Λ. 1430/84 (αξ. 17,18), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξάξη. 

IV κέξνο Α, παξ. 13, 14). 

ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Κέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΑΠ) 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), Λ. 1430/84 

(αξ. 16-18), ΘΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΘΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. 

νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 

4.2 Δξγνηαμηαθε ζήκαλζε - ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε - 

εθθόξησζε - ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Λα 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. ΓΚΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ  η. ΤΠΤΚΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο 

Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΚΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 
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- Σε ΘΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η. ΤΠΔΘΑ θαη η. ΤΠΤΚΔΓΗ «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 Θψδηθα Οδηθήο Θπθινθνξίαο : Λ.2696/99 (αξ. 9-11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ 

ηξνπ. απηνχ : Λ.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 

β. Λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο 

νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Λ. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. 

απηνχ: Λ. 3542/07 (αξ.43,44). 

γ. Λα 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.ΗΛ/κέξνο Α, παξ.2), Λ.3850/10 (αξ. 31,35). 

δ. Λα πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, 

εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ 

: ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΘΤΑ 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 II παξ.4], Λ.2696/99 

(αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Λ. 3542/07 (αξ.30). 

ε. Λα 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 : Λ.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 

4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ. 

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 ), Λ 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 ηκήκα II παξ.7 - 9), ΘΤΑ 15085/593/03, ΘΤΑ 

αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Λ.3850/10 (αξ. 34, 35). 
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β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη.IV, κέξνο Β', ηκήκα 

II, 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 II, 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 ΘΤΑ 15085/593/03 ( 

αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ). 

5.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο 

ησλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινπκελνύ 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 : 

Λ 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ. 18 -33, 104), ΘΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 

31245/93, Λ. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill ), 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.ΐλ κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΘΤΑ 

3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. 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 : 
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Λ. 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), ΘΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Λ. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), 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 II παξ. 10 ). 

5.3 Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο ζε 

ύςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Λ. 1430/84 (αξ. 7-10), ΘΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, 

ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α 

παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα II παξ.4-6,14 ). 

5.4 Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθθνπεο & 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. Ill), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΘΤΑ αξ.νηθ. 

16289/330/99. 

5.5 Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηεξημεο, 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. Ill), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 12). 

5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ 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.) 

Λ.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΘΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Λ. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), 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 II 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), Λ 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, 

ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.ΐλ κέξνο Β ηκήκα II παξ.8.3 θαη παξ. 13). 
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6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ: 

«ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ» 
Α. ΛΟΚΟΗ    
Λ. 495/76 ΦΔΘ 337/Α/76 Π.Γ. 395/94 ΦΔΘ 220/Α/94 

Λ. 1396/83 ΦΔΘ 126/Α/83 Π.Γ. 396/94 ΦΔΘ 220/Α/94 

Λ. 1430/84 ΦΔΘ 49/Α/84 Π.Γ. 397/94 ΦΔΘ 221/Α/94 

Λ. 2168/ 93 ΦΔΘ 147/Α/93 Π.Γ. 105/95 ΦΔΘ 67/Α/95 
Λ. 2696/99 ΦΔΘ 57/Α/99 Π.Γ. 455/95 ΦΔΘ 268/Α/95 

Λ. 3542/07 ΦΔΘ 50/Α/07 Π.Γ. 305/96 ΦΔΘ 212/Α/96 

Λ. 3669/08 ΦΔΘ 116/Α/08 Π.Γ. 89/99 ΦΔΘ 94/Α/99 

Λ. 3850/10 ΦΔΘ 84/Α/10 Π.Γ. 304/00 ΦΔΘ 241/Α/00 

Λ. 4030/12 ΦΔΘ  249/Α/12 Π.Γ. 155/04 ΦΔΘ 121/Α/04 

  Π.Γ. 176/05 ΦΔΘ 227/Α/05 

  Π.Γ. 149/06 ΦΔΘ 159/Α/06 

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΘΑ ΓΗΑΣΑΓΚΑΣΑ Π.Γ. 2/06 ΦΔΘ 268/Α/06 

Π.Γ. 413/77 ΦΔΘ 128/Α/77 Π.Γ. 212/06 ΦΔΘ 212/Α/06 

Π.Γ. 95/78 ΦΔΘ 20/Α/78 Π.Γ. 82/10 ΦΔΘ 145/Α/10 
Π.Γ. 216/78 ΦΔΘ 47/Α/78 Π.Γ. 57/10 ΦΔΘ 97/Α/10 
Π.Γ. 778/80 ΦΔΘ 193/Α/80 Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΘΔ ΑΠΟΦΑΔΗ 

Π.Γ. 1073/81 ΦΔΘ 260/Α/81 ΤΑ 130646/84 ΦΔΘ 154/Β/84 

Π.Γ. 225/89 ΦΔΘ 106/Α/89 ΘΤΑ 3329/89 ΦΔΘ 132/Β/89 

Π.Γ. 31/90 ΦΔΘ 31/Α/90 ΘΤΑ 8243/1113/91 ΦΔΘ 138/Β/91 
Π.Γ. 70/90 ΦΔΘ 31/Α/90 ΘΤΑ αξ.νηθ. Β.4373/1205/93 ΦΔΘ 187/Β/93 

Π.Γ. 85/91 ΦΔΘ 38/Α/91 ΘΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93 ΦΔΘ 765/Β/93 

Π.Γ. 499/91 ΦΔΘ 180/Α/91   

Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΘΔ ΑΠΟΦΑΔΗ Γ. ΔΓΘΤΘΙΗΟΗ 
ΘΤΑ αξ. 8881/94 ΦΔΘ 450/Β/94 ΔΓΘΤΘΙΗΟ 27/03  ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ Π/208/12-9-03 

ΤΑ   αξ. νη θ. 31245/93 ΦΔΘ 451/Β/93 ΔΓΘΤΘΙΗΟ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/ νη θ/215/31 

-3-08 
ΤΑ    3009/2/21-γ/94 ΦΔΘ 301/Β/94 ΔΓΘΤΘΙΗΟ .ΔΠ.Δ ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΓΑ:Β4Ι1Ι-

ΘΦΕ 

ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΔΘ 73/Β/94   

ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΦΔΘ 978/Β/95   
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΔΘ 677/Β/95   
ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΔΘ 1035/Β/96   
Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 ΦΔΘ 113/Β/97   
ΘΤΑ αξ.νηθ. 16289/330/99 ΦΔΘ 987/Β/99   
ΘΤΑαξ.νηθ. 15085/593/03 ΦΔΘ 1186/Β/03   
ΘΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03 ΦΔΘ 708/Β/03   
ΘΤΑ αξ.6952/11 ΦΔΘ 420/Β/11   
ΤΑ 3046/304/89 ΦΔΘ 59/Γ/89   
ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΔΘ 1035/Β/00   
ΤΑ αξ. νη θ. 433/2000 ΦΔΘ 1176/Β/00   
ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 ΦΔΘ 686/Β/01   
ΤΑ ΓΗ ΠΑΓ/νη θ/177/01 ΦΔΘ 266/Β/01   
ΤΑ ΓΗ ΠΑΓ/νη θ/889/02 ΦΔΘ 16/Β/03   
ΤΑ ΓΚΔΟ/Ο/613/11 ΦΔΘ 905/Β/11   
ΤΑ 21017/84/09 ΦΔΘ 1287/Β/09   
Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, 

Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΔΘ 155/Β/96   
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