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ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Δ..Τ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 1. Αληηθείκελν ηεο Δ..Τ. 

 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Δ..Τ. είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο 
νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ινηπνχο φξνπο θαη ησλ άιισλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ πνπ έρνπλ 
εγθξηζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη ηελ Δξγνιαβηθή χκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί, ζα γίλεη ε εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΟΜΒΟΤ     ΑΓ.ΠΑΝΣΩΝ - ΑΡΕΟΠΟΛΕΩ-ΣΑΞΙΑΡΥΩΝ» Πξνυπνινγηζκνχ 
450.000,00 € κε ηνλ Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 2. Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβηθήο ζύκβαζεο 

     Σν έξγν αθνξά ζηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ γηα ηε δηακφξθσζε-θαηαζθεπή  ηνπ θφκβνπ 
ζπκβνιήο ησλ νδψλ Αγ Πάλησλ – Αξενπφιεσο θαη Σαμηαξρψλ ζην Άλσ Πέξακα. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3.Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 
 
 Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

 Σν Π.Γ. 171/87 «πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ Ο.Σ.Α»., θαηά ην κέξνο πνπ 
δελ αλαθέξνληαη ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ. 

 Σν Π.Γ. 3463/2006 Γ.Κ.Κ. 
 Σν Π.Γ.305/96 
 Σηο απνθάζεηο 433/2000 θαζηέξσζε ηνπ Φ.Α.Τ. θαη ΓΔΔΠΠ ΟΗΚ 502/2000 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ 
 Σελ  ΚΤΑ 29570/12-6-2001 (ΦΔΚ 806Β 26-6-2001) 
 Ο θαλνληζκφο ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο. 
 Σν ΠΓ 798/80 πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 
 Σν ΠΓ 475/81 πεξί αζθάιεηαο ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αζρνινχκελσλ κηζζσηψλ 
 Σν ΠΓ 1073/81 πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα 

νηθνδνκψλ θιπ. 
 Οη δηαηάμεηο ηεο ΓΔΖ 
 Οη ηνπηθέο δεζκεχζεηο (Αξραηνινγηθή, Γαζηθή Τπεξεζία γεηηλίαζε κε αγσγνχο θαη θνιψλεο 

ηεο ΓΔΖ) 
  Ν.4070/2012  
 Ν.4071/2012 
 Ζ απφθαζε Γ11γ/ν/9/7/7-2-2013 (ΦΔΚ 363/Β/19-2-2013) θαη ε εγθ. Γ11γ/ν/5/8/12-2-2013 

(ΑΓΑ : ΒΔΤ1-ΞΘΔ) ζρεηηθά κε ηελ αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ. 

 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθφζνλ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζψο θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά 
ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη 
γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, ζρεηηθή εγθχθιηνο θ.ι.π.) πνπ δηέπεη 
ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 N4412/2016  

ΑΡΘΡΟ 4. Ηζρύνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

α. Γεληθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ζα εθαξκνζζνχλ: 
 Ζ εγθεθξηκέλε Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. 
 Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα. 
 Οη Δπξσθψδηθεο. 
 Oη Πξφηππεο Διιεληθέο Σερληθέο  Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο
 Αληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ  Γηθηχσλ  θαζψο θαη νη Πξνζσξηλέο Δζληθέο 
 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΔΣΔΠ) πνπ θαηαξηίζζεθαλ απν ην ΤΠΔΥΩΓΔ. 
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   Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 
β. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πηζηή θαη αθξηβή εθαξκνγή ησλ φζσλ θαζνξίδνληαη ζηελ Σερληθή  
 Πεξηγξαθή θαη ηελ εγθεθξηκέλε Οξηζηηθή Μειέηε ηνπ έξγνπ. 
 εκεηψλεηαη φηη ηα πξφηππα θαη νη θαλνληζκνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζηηο πην 
 πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπο, θαηά ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
 ζρεηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

ΑΡΘΡΟ 5. Μειέηε ζπλζεθώλ εθηέιεζεο έξγσλ 

 Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ φηη κειέηεζε πιήξσο ηε θχζε θαη ηελ 
ηνπνζεζία ησλ έξγσλ, ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο 
εμεχξεζεο, κεηαθνξάο, απφζεζεο, απνζήθεπζεο πιηθψλ, ηελ χπαξμε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, λεξνχ, 
ηελ θαηάζηαζε πεξηβάιινληνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ην επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, θαη 
γεληθψο φιεο ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, ηε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ 
εδάθνπο θαη ππεδάθνπο, ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα πάλσ θαη θάησ απφ ην έδαθνο 
δπλαηφλ λα ζπλαληεζνχλ πιηθά θαη λεξά, ην είδνο θαη ηα κέζα πνπ ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εξγαζηψλ θαη φπνηα άιια δεηήκαηα πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχκβαζε, ηηο εξγαζίεο ή ην θφζηνο ηνπο. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηελ Γηαθήξπμε ηε βάζε 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Δπίζεο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 
 Παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο 
φξνπο ηεο χκβαζεο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο 
ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

ΑΡΘΡΟ 6. Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο 

 Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα 
είλαη κηθξφηεξε απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο θαη λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο , ρξνλνδηάγξακκα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 145 ηνπ Ν. 
4412/2016, ην νπνίν κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ ζα απνηειέζεη ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηεο εξγνιαβίαο. 
 Δπίζεο ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο, 
νξγαλφγξακκα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 145 παξ.4  ηνπ Ν. 4412/2016. 
 Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηεο 
παξνχζαο Δ..Τ. ην ρξνλνδηάγξακκα ζα πξνβιεθζνχλ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ζχκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, θξίζηκεο γηα ηελ έγθαηξε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Σν 
ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπληαρζεί κε ηελ κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο 
πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ αλά κήλα θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ 
γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε (ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 
147 ηνπ Ν.4412/2016). Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εγθξίλεη ή επηζηξέθεη ζηνλ Αλάδνρν πξνο 
ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ην «Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ». 

ΑΡΘΡΟ 7. Γεληθά πεξί πιηθώλ θαη κεραλεκάησλ 

 Όια ηα πιηθά, πξντφληα, µκεραλήκαηα θ.ι.π. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη ηεο αξίζηεο 
πνηφηεηαο ηεο αγνξάο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε 
απφ ηελ εγρψξηα βηνκεραλία θαη ζχκθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο, µε εμαίξεζε εθείλα πνπ δελ 
πξνζθέξνληαη ζηελ Διιάδα.  
 Δπίζεο φια ηα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα µε ηα 
ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο εξγνιαβίαο θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζµνχο - πξνδηαγξαθέο ησλ 
Τπνπξγείσλ ΠΔΥΩ∆Δ θαη Αλάπηπμεο, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηνπ 
αξµφδηνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο σο πξνο ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ 
πνηφηεηα, ηελ εµθάληζε, ηελ αληαπφθξηζε ζηηο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.  
 ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχµελα γηα ηελ 
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εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο 
απηνχ επί ηεο αμίαο ησλ, νχηε απνδεµίσζεο γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ 
απηψλ.  
 Ο εξγνιάβνο δελ θέξεη θαµία επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ 
πνπ παξαδίδνληαη ζ' απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο ζηε 
∆ηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Σα πξναλαθεξφκελα πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ 
εξγνιάβν µε πξσηφθνιιν. Μεηά δε ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ εξγνιάβν, απηφο θέξεη αθεξαία 
ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε, δεµηά ή απψιεηα πνπ ηπρφλ ζπµβεί ζηα πιηθά απηά.  

ε φ,ηη αθνξά ζηηο παξαγγειίεο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ, µεραλεµάησλ θαη ζπζθεπψλ, ζα 
ηεξεζεί ε αθφινπζε δηαδηθαζία :  
 

Γηα ηηο Οηθνδνµηθέο εξγαζίεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία ζεηξά δεηγµάησλ θαη πιεξνθνξηαθψλ εληχπσλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.  
• ε πεξίπησζε µε έγθξηζεο ησλ πιηθψλ (αηηηνινγεκέλεο κεξηθήο ή νιηθήο απφξξηςεο) ή 
δηαηχπσζεο παξαηεξήζεσλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζε εχινγν ρξνληθφ 
δηάζηεµα (κεηά απφ ζπλελλφεζε µε ηελ Τπεξεζία), αληηθαζηζηψληαο αλάινγα ην δείγµα ή ηα 
πξνζπέθηνπο.  
• Σα παξαπάλσ (δείγκαηα θιπ.) πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, ζα θπιάζζνληαη απφ απηήλ 
κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ.  
• Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσµα λα απνξξίςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο θάζε πιηθφ, κεράλεκα ή ζπζθεπή 
πνπ δελ ζα είλαη ζχµθσλα ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο 
• Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπψλ, ε Δπίβιεςε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν 
λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή δεηγµάησλ ζχλζεησλ θαηαζθεπψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ γηα ηε ιήςε 
απνθάζεσλ.  
• Όια ηα παξαπάλσ δείγκαηα πιηθψλ - θαηαζθεπψλ, µεραλήµαηα θαη ζπζθεπέο, πξέπεη λα 
ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα µε πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, ε δε επίβιεςε 
κπνξεί λα ηα παξαπέµπεη γηα εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο µε µέξηµλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.  
• Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ, µεραλεµάησλ, ζπζθεπψλ θιπ. 
λα ππνβάιεη ζηε ∆ηεπζχλνπζα Τπεξεζία πιήξε θαηάινγν ησλ πξνο παξαγγειία πιηθψλ γηα 
έγθξηζε, γλσζηνπνηψληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ.  
• Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη γηα ηα ζηειέρε ηεο ∆ηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ηα µέιε 
ηεο Οµάδαο Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ηελ ειεχζεξε είζνδν θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη 
ειέγρνπ ζηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ησλ πιηθψλ θαζψο επίζεο θαη ζηα εξγνζηάζηα ππεξγνιαβηθήο 
παξαγσγήο ζχλζεησλ επηµέξνπο θαηαζθεπψλ.  
• Ζ επίζθεςε ηεο επίβιεςεο ζηα παξαπάλσ εξγνζηάζηα δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηε 
δηαδηθαζία ηεο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ δηαθφξσλ αληίζηνηρσλ θαηαζθεπψλ.  
 

Γηα ηηο εξγαζίεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη  πξηλ απφ θάζε παξαγγειία, ην πιηθφ, ην 
κεράλεµα ή ε ζπζθεπή λα εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία σο εμήο :  
• Αλ πξφθεηηαη γηα ‘’πιηθφ ζεηξάο" βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ζα πξνζθνκίδνληαη ζηελ Τπεξεζία 
πξνζπέθηνπο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θαζψο θαη δείγκαηα. Αλ πξφθεηηαη 
γηα πιηθφ απηνζρέδην πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί εηδηθά γηα ην ελ ιφγσ έξγν, ζα πξνζθνκίδνληαη 
ζηελ Τπεξεζία δείγκαηα, ζρέδηα ή κνληέια.  
• Σα παξαπάλσ δείγκαηα θιπ. πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, ζα θπιάζζνληαη απφ απηήλ 
κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσµα λα απνξξίςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο 
θάζε πιηθφ, µεράλεµα ή ζπζθεπή πνπ δελ ζα είλαη ζχµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.  
• Όια ηα αλσηέξσ κεραλήµαηα θαη ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ επίβιεςε ζα µπνξεί λα παξαπέµπεη απηά γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, µε 
κέξηµλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.  
• Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θιπ. 
λα ππνβάιεη ζηε ∆ηεπζχλνπζα Τπεξεζία πιήξε θαηάινγν ησλ πξνο παξαγγειία πιηθψλ γηα 
έγθξηζε, γλσζηνπνηψληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ.  
• Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ειεχζεξε είζνδν θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη 
ειέγρνπ ηεο Τπεξεζίαο ζηα εξγνζηάζηα ή εξγνηάμηα παξαγσγήο ησλ πιηθψλ. 

Ζ ελζσκάησζε ζην έξγν ησλ πάζεο θχζεσο κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη πιηθψλ, ζα γίλεηαη 
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κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο εθ' φζνλ έρνπλ γίλεη φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη 
γηα ηελ ζπκθσλία ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη έρνπλ πξνζθνκηζζεί ηα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ 
παξνχζα Δ..Τ. 

ΑΡΘΡΟ 8. Γηεύζπλζε ηνπ έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν 

 Λφγσ ηεο εηδηθήο θχζεο θαη ζεκαζίαο ηνπ έξγνπ, ε δηεχζπλζε ησλ έξγσλ απφ ηελ πιεπξά 
ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο ηνπο γίλεηαη απφ ηερληθνχο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια 
πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία, ζχκθσλα ην άξζξν 139 ηνπ 
Ν.4412/2016. Ζ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ ηνπ αλαδφρνπ είλαη 
ππνρξεσηηθή επί ηνπ ηφπνπ ησλ έξγσλ θαη αλάινγε κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ 
θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ.  Ζ ειάρηζηε ηερληθή ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζε θάζε έξγν θαζνξίδεηαη 
ζηε δηαθήξπμε κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα,. Πξνθεηκέλνπ γηα 
έξγα πξνυπνινγηζκνχ πάλσ απφ ηξία εθαηνκκχξηα (3.000.000,00) επξψ, ε αλαινγία απηή 
θαζνξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο (3) ηερληθνχο αλάινγσλ πξνζφλησλ θαη πείξαο, απφ ηνπο 
νπνίνπο έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο 
(Α.Δ.Η.) θαη έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ πηπρηνχρνο αλσηάηνπ ηερλνινγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο 
(Σ.Δ.Η.). Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε, απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζηε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη 
θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

ΑΡΘΡΟ 9. Μεηξών ηνπ έξγνπ  

 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ ζα 
θαηαζθεπαζηεί ηειηθά. Σν κεηξψν ζα ζπληαρζεί ζε ηξία (3) αληίηππα θαη ζα πεξηιακβάλεη 
νπσζδήπνηε θαη ηα εμήο: 

 Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο θαη δηαθάλεηεο πνπ ζα ιεθζνχλ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ρσξηζηφ εππαξνπζίαζην ηεχρνο. 

 Πίλαθα απνγξαθήο, θαηά ηξφπν πεξηιεπηηθφ, ησλ επηκέξνπο έξγσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην 
φιν έξγν. 

 Αθξηβή δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα φισλ ησλ έξγσλ κε ηελ έλδεημε «φπσο θαηαζθεπάζηεθε», 
ζε θαηάιιειε θιίκαθα. 

 Γεληθή δηάηαμε ησλ έξγσλ κε εμάξηεζή ηνπο απφ ζηαζεξά ζεκεία θαη κε ζηνηρεία 
πςνκεηξηθψλ  αθεηεξηψλ (κε ζπληεηαγκέλεο Υ, Τ, Ε επί ηεο νξηδνληηνγξαθίαο).  

 Σα ζρέδηα ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηεχρνο κε ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ησλ ζεκεηνχκελσλ 
δνθηκψλ θαη ειέγρσλ, φπνπ απαηηείηαη. 

 Σα σο άλσ ζρέδηα ζα παξαδνζνχλ θαη ζε ςεθηαθή κνξθή (.dwg ή .dxf).  
 Ζ εξγνιαβία ζα ζεσξείηαη φηη δελ πεξαηψζεθε αλ, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, δελ 
ππνβιεζεί ζηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία ην Μεηξψν ησλ έξγσλ. 
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη κε ηελ Τπεξεζία ζηελ παξαιαβή ησλ εθάζηνηε 
εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ θαη λα ηεξεί βηβιίν παξαιαβψλ. Σν βηβιίν απηφ ζα είλαη εηο δηπινχλ, ζα 
ζεκεηψλνληαη νη επαθξηβείο δηαζηάζεηο ησλ έξγσλ, ζα ππνγξάθνληαη επί ηφπνπ απφ ηνλ Αλάδνρν 
θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα ηεξείηαη απφ έλα αληίγξαθν θαη απφ ηνπο δχν. Δπίζεο ζηηο αλσηέξσ 
παξαιαβέο ζα ζεκεηψλνληαη θαη νη ηπρφλ δνθηκέο θαη έιεγρνη πνπ έρνπλ εθηειεζηεί.  

Οη δαπάλεο γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ησλ έξγσλ επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, 
θαζνξηδνκέλνπ ζαθψο φηη πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

ΑΡΘΡΟ 10. Πξνζεζκίεο - Πνηληθέο ξήηξεο 

      Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε  έμη (6)  κήλεο απφ ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηελ ζπλνιηθή ζπκβαηηθή  πξνζεζκία. 
Πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ππαίηηα εθ κέξνπο ηνπ ππέξβαζε ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ή ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 148 
ηνπ Ν.4412/2016. 
Γηα νπνηαδήπνηε αζάθεηα ηεο κειέηεο, ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο, πξηλ απφ θάζε εθηέιεζε 
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εξγαζίαο λα δεηά έγθαηξα ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληα ηερληθνχ, έηζη ψζηε ην έξγν λα εθηειείηαη 
κέζα ζηελ ζπκβαηηθή πξνζεζκία. 

ΑΡΘΡΟ 11. Υξόλνο εγγύεζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Ν.4412/2016 
νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο.  

ΑΡΘΡΟ 12. Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Ζ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ζα γίλεηαη κε βάζε ην άξζξν 153 ηνπ  Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 13. Σηκέο κνλάδσλ λέσλ εξγαζηώλ 

 Σα ηζρχνληα εγθεθξηκέλα Σηκνιφγηα γηα ηνλ ηπρφλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ 
γηα ηελ παξνχζα εξγνιαβία είλαη ηα παξαθάησ: 
- Σα εγθεθξηκέλα εληαία ηηκνιφγηα Οδνπνηίαο. 
- Σα εγθεθξηκέλα εληαία ηηκνιφγηα ησλ Οηθνδνκηθψλ Έξγσλ. 
- Σα εγθεθξηκέλα εληαία ηηκνιφγηα ησλ Τδξαπιηθψλ Έξγσλ 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηπρφλ επεηγνπζψλ γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ λέσλ εξγαζηψλ, ζα εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ  Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 14. Πξσηόθνιια αθαλώλ εξγαζηώλ 
 
 Σα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ. ηηο επηκεηξήζεηο θαη ζηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ επί πιένλ ησλ πνζνηηθψλ 
ελδείμεσλ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ εξγαζηψλ, ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ θαηά 
δφθηκν ηξφπν θαη ζχκθσλα πξνο ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Πξνθεηκέλνπ 
δε πεξί ησλ πιηθψλ, ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηα θπζηθά εξγαζηεξηαθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ην δφθηκν ελ γέλεη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, πνπ ηα θαζηζηά ηθαλά γηα ελζσκάησζε. 

ΑΡΘΡΟ 15. Μεραληθόο εμνπιηζκόο θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη φιν ηνλ απαηηνχκελν κεραλνινγηθφ, ειεθηξνινγηθφ 
εμνπιηζκφ ηνπ θαζψο θαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ άξηηα, έληερλε θαη 
εκπξφζεζκε θαηαζθεπή φινπ ηνπ έξγνπ.  
 Δπηζεκαίλεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή έγθξηζε ή ζχκθσλε γλψκε ηεο 
Τπεξεζίαο ν Αλάδνρνο παξακέλεη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κεραληθνχ 
θαη ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, θαζψο θαη γηα ην ζχκθσλν κε ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκφο ηνπ Αλαδφρνπ 
(ή κέξνο απηνχ) απνδεηρζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, αθαηάιιεινο ή 
αλεπαξθήο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
θχζε ηνπ ππεδάθνπο θαη ηεο κνξθνινγίαο ηεο πεξηνρήο, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο πιένλ 
απνδεκίσζεο νχηε παξάηαζε πξνζεζκίαο. 

ΑΡΘΡΟ 16. Αδξαλή πιηθά - Τιηθά επηρσκάησλ 

 Ο Αλάδνρνο  ζα ιάβεη κε επζχλε ηνπ, απφ νπνηαδήπνηε θαηάιιειε πεγή, ηα απαηηνχκελα 
αδξαλή πιηθά θαη θαηάιιεια γαηψδε πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, επηβαξπλφκελνο κε φιεο 
ηηο ζρεηηθέο πάζεο θχζεσο δαπάλεο. 
 Ο Αλάδνρνο επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο,  πξν ηεο ρξήζεσο νπνηαζδήπνηε πεγήο πιηθψλ 
πνπ ζα εθιέμεη, λα πξνβεί κε κέξηκλά ηνπ θαη δαπάλεο ηνπ ζηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ ηεο πεγήο, ζε 
εξγαζηήξην ηδησηηθφ ή ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα απηνχ θαη ην ζχκθσλφ 
ηνπ πξνο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εξγνιαβίαο θαη λα αλαθέξεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 
ηηο πεγέο ιήςεο ησλ πιηθψλ. 
 Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ελ γέλεη πιηθψλ ζα ζπλερίδεηαη θαζ' φιε 
ηελ δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη θάησ απφ 
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο νπνηαζδήπνηε 
δνθηκήο ή/θαη ειέγρνπ αλά πάζα ζηηγκή. 
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 Οκνίσο ε απφξξηςε αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα γίλεη ζε 
νπνηαδήπνηε θαηάιιειε πεξηνρή ηεο εγθξίζεσο ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

ΑΡΘΡΟ 17. Οδνί πξνζπειάζεσο 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε, λα πξνβεί, κε ηα απαηηνχκελα 
ηερληθά έξγα, ζηε δηάλνημε, δηακφξθσζε θαη ζπληήξεζε ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο, πξνο ηηο ζέζεηο 
ιήςεσο αδξαλψλ πιηθψλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ, δαλεηνζαιάκσλ ή πξνο ηνπο ρψξνπο 
ελαπνζέζεσο ησλ αθαηαιιήισλ ή πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, θαζψο θαη πξνο ηα 
εξγνηάμηα, ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ηηο ζέζεηο ελαπνζέζεσο ησλ πιηθψλ θαη εθνδίσλ ηνπ έξγνπ.  
 Οη δαπάλεο απηέο ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο δελ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα, δηφηη έρνπλ 
ιεθζεί ππφςε απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παξέρεη θάζε εχινγε δηεπθφιπλζε δηφδσλ πξνο άιινπο Δξγνιήπηεο 
ή εξγαηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη πξνο άιιεο Κξαηηθέο 
Τπεξεζίεο, θαζψο θαη πξνο ηνπο εληφπηνπο θαηνίθνπο γηα κεηάβαζή ηνπο ζε αγξνηηθέο θαη άιιεο 
ηδηνθηεζίεο ηνπο. 
 Όζνλ αθνξά ζηνπο ελ ιεηηνπξγία δξφκνπο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε φηη δελ 
κπνξεί λα θπθινθνξήζεη φρεκα βάξνπο κεγαιχηεξνπ εθείλνπ γηα ην νπνίν έρεη ππνινγηζζεί ε 
αληνρή ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ θαηαζηξσκάησλ ησλ γεθπξψλ θαη ησλ άιισλ ηερληθψλ έξγσλ 
ηεο νδνχ. 
 ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηε ε δηέιεπζε βαξέσλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ, ν 
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, πάληα κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο, λα θάλεη ηηο 
αλαγθαίεο εληζρχζεηο, αληηζηεξίμεηο θ.ιπ. ή λα βξεη νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν δηαβάζεσο. 
 Όζνλ αθνξά ζηελ θπθινθνξία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ, είλαη 
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηαηάμεσλ. 
Ο αλάδνρνο επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Κ.Ο.Κ. ζήκαλζε εκέξαο θαη λχθηαο ησλ ρψξσλ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, κε ηηο θαηάιιειεο θάζε 
θνξά πηλαθίδεο θιπ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΒΜ3/30058/6-12-82 (ΦΔΚ 11Β/23-3-83). 
ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά απηφκαηα ζπηλζηξίδνληα 
ζήκαηα (flash lights). Δθηφο απηψλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπνζεηήζεη εκπφδηα ηχπνπ 
εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ Τπεξεζία ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηφζν ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ φζν θαη 
ηνπ ππεπζχλνπ αλαδφρνπ. 

ΑΡΘΡΟ 18. Πξνζηαζία ηεο βιάζηεζεο 

 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε, φπσο 
δέλδξα θαη ζάκλνπο γχξσ απφ ην ρψξν πνπ ηνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
έξγσλ. Θα είλαη δε ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε ηξίηνπο ιφγσ απζαηξέηνπ 
θνπήο ή βιάβεο δέλδξσλ ή ζάκλσλ θαη απνζέζεσο πιηθψλ, ιφγσ θαθνχ ρεηξηζκνχ ησλ 
κεραλεκάησλ ή θαηαπαηήζεσο πεξηνρψλ απφ κεραληθά κέζα. 
 

ΑΡΘΡΟ 19. Δπζύλε γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα 

 ε πεξίπησζε πνπ εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο εθηειεζηνχλ πιεζίνλ ππαξρφλησλ έξγσλ, ν 
Αλάδνρνο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο ζα επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα ηπρφλ 
θαηαζηξνθέο ή δεκηέο πνπ ζα επηθέξεη ζηα έξγα απηά. 
 ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαγσγή - κεηαθνξά πιηθψλ, ν 
Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη ηα 
ζπλεξγεία ηνπ θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη λα ιακβάλεη φια ηα 
θαηάιιεια κέηξα ψζηε ε εξγαζία λα εθηειείηαη κεζνδηθά γηα απνθπγή ακέζσλ ή εκκέζσλ δεκηψλ ή 
αηπρεκάησλ ή πξνθιήζεσο πιεκκχξσλ. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη επζχλε ή ππνρξέσζε γηα 
θαηαβνιή δαπαλψλ ή απνδεκηψζεσλ γηα ηα σο άλσ αλαθεξζέληα. 

ΑΡΘΡΟ 20. Δγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο 

 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ππάξρνπλ ελαέξηεο θαη 
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ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Γ.Γ. Οη εξγαζίεο γηα ηηο αλσηέξσ κεηαηνπίζεηο, εθ' φζνλ 
είλαη κφληκεο, αλ ηπρφλ εκπίπηνπλ ζην εχξνο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ ή αλ ππάξρνπλ άιινη ιφγνη, 
ζα εθηεινχληαη κε ηε θξνληίδα ησλ Οξγαληζκψλ απηψλ (ΓΔΖ, ΟΣΔ, Γήκνο θ.ιπ.) θαη θακηά αλάκημε 
νηθνλνκηθή ή ηερληθή δελ ζα έρεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο έρεη φκσο ηελ ππνρξέσζε λα 
δηεπθνιχλεη απξνθαζίζησο ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ. 
 Αλ νη κεηαηνπίζεηο απηέο επεξεάδνπλ, ππεξβαιιφλησο θαη δπζαλαιφγσο πξνο ηελ 
πξνζεζκία εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ, ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ηφηε ν 
Αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλνλ αλαιφγνπ παξαηάζεσο πξνζεζκίαο "κε αλαζεψξεζε" θαη φρη 
απνδεκηψζεσο. 
 Ζ Τπεξεζία επίζεο κπνξεί λα αλαζέζεη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηνλ 
Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε έξγσλ κεηαηνπίζεσλ αγσγψλ θαη δηθηχσλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε ζρεηηθή απνδεκίσζή ηνπ θαζνξηδνκέλε κε ΠΚΝΣΜ. 
 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη ψζηε λα παξαιάβεη απφ 
ηνπο δηαθφξνπο Οξγαληζκνχο ηα ζρέδηα πνπ δείρλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ αγσγψλ ηνπο ζηελ πεξηνρή 
ηνπ έξγνπ, ζα θάλεη δε, κε δαπάλεο ηνπ, δνθηκαζηηθέο ηνκέο, ψζηε λα εμαθξηβσζνχλ νη αθξηβείο 
ζέζεηο ηνπο. 
 Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνπο δηάθνξνπο 
αγσγνχο, είηε θαηά ηελ δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ πιεζίνλ ησλ αγσγψλ, είηε κεηά ην 
πέξαο ηνπο, θαη πνπ νθείιεηαη ζηελ θαθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο, ππνζηεξίμεσο, 
ζπκππθλψζεσο θ.ιπ., ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 

ΑΡΘΡΟ 21. Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο εξγαζηώλ 

 ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρξεζηκνπνίεζε 
θαηάιιεινπ εξγαζηεξίνπ ή ε ζπγθξφηεζε θαη εγθαηάζηαζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ εξγαζηεξίνπ 
δνθηκαζίαο πιηθψλ θαη ειέγρνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα ηδξπζεί καδί κε ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ 
εξγαζηψλ θαη ζα ιεηηνπξγεί κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. Σν αλσηέξσ εξγαζηήξην πξέπεη 
λα είλαη εθνδηαζκέλν κε φιν ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ, θαζψο θαη κε ηα απαξαίηεηα εθφδηα, ψζηε λα 
αληαπνθξίλεηαη πιήξσο, θαη κάιηζηα ζηελ πεξίνδν αηρκήο ησλ εξγαζηψλ, ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο 
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη ηνπο ινηπνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο. 
 Σα απνηειέζκαηα ησλ ππφςε δνθηκψλ ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο 
δχν (2) εκεξψλ απφ ηνπ πέξαηνο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ, νζάθηο απαηηείηαη ρξνληθφ δηάζηεκα 
γηα ηνλ έιεγρν, αθφκε θαη αλ δελ απαηηείηαη ηέηνην δηάζηεκα απφ ηεο ιήμεσο ησλ δνθηκψλ, αιιηψο 
δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. Οη γελφκελεο δνθηκέο κε αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ απηψλ ζα 
θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα πνπ ζα ζπλνδεύεη ηηο πηζηνπνηήζεηο θαη ηηο ηκεκαηηθέο 
ηπρφλ πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ. 
 Αλεμάξηεηα απφ ηηο αλσηέξσ δνθηκέο πνπ ζα εθηειεί ν Αλάδνρνο, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 
δχλαηαη λα πξνβαίλεη θαη κε ηα δηθά ηεο φξγαλα ζηε ιήςε δεηγκάησλ θαη εξγαζηεξηαθή εμέηαζε 
απηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ρσξίο απνδεκίσζε ηπρφλ 
απαηηνχκελν εξγαηηθφ ή βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, εθ' φζνλ δεηεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ. 
 ρεηηθά κε ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ζα ηζρχζεη ε ππ' αξηζκ. Γ1748/νηθ./00-
188/18.1.1969 εγθχθιηνο ηνπ ΤΠΓΔ/Γ3-γ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε 
κεηαγελέζηεξα (Απφθ. ΤΠΓΔΓ3γ/0/14/125-Ω/17.10.77). Νεφηεξνη θαλνληζκνί γηα ηα πιηθά 
ππεξηζρχνπλ. 
 Δπίζεο ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ ειιεληθψλ θαη μέλσλ θαλνληζκψλ πνπ 
κλεκνλεχνληαη ζηα ζπκβαηηθά Σεχρε θαη ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο. Δάλ δελ θαζνξίδνληαη 
απζηεξόηεξνη έιεγρνη γηα θάζε εξγαζία, ν ειάρηζηνο αξηζκφο δνθηκψλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 
Α. πκππθλψζεηο :  
 Μία δνθηκή ζπκπχθλσζεο γηα θάζε είδνο επίρσζεο (επηρψζεηο ζθάκκαηνο, 
            ππνβάζεσλ, βάζεσλ  νδνζηξσκάησλ θιπ) αλά 150m αγσγνχ. 
Β. Έιεγρνο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο. 
 1. Αδξαλή ηερληθψλ έξγσλ (ζθπξνδέκαηα) θαη νδνζηξσζίαο αλά 300m3 : Γνθηκή 1 
 2. Αδξαλή ζηξαγγηζηεξίσλ ή άιισλ εηδηθψλ θαηαζθεπψλ αλά 200m3 : Γνθηκή 1 
Γ. Τγεία πεηξσκάησλ:  
 Γηα ηα πάζεο θχζεσο αδξαλή απφ ηελ ίδηα πεγή, 1 Γνθηκή αλά 5.000m3 (ή θιάζκα απηψλ,  
            εάλ   πξφθεηηαη γηα πεγή απφ ηελ νπνία ιακβάλεηαη αδξαλέο πιηθφ ζε κηθξφηεξε  
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            πνζφηεηα). 
Γ. Γoθίκηα ζθπξνδέκαηνο :  
 1. Γηα ζθπξνδέκαηα παξαγφκελα ζε κφληκε εγθαηάζηαζε θαη γηα κε νπιηζκέλα ζηνηρεία,  
            αλά 150m3, νκάδα απφ 3 δνθίκηα. 
 2. Οκνίσο, γηα νπιηζκέλα ζθπξνδέκαηα, αλά 50m3, νκάδα απφ 3 δνθίκηα. 
 3. Γηα ζθπξνδέκαηα ησλ σο άλσ θαηεγνξηψλ παξαζθεπαδφκελα ζε ηνπηθέο εγθαηαζηάζεηο,  
          γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ έξγνπ, νκάδα απφ 3 δνθίκηα. 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εθ ηεο παξαιαβήο ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ θαη 
ησλ αληίζηνηρσλ δνθηκψλ θαηά ηηο πξνζσξηλέο ηκεκαηηθέο επηκεηξήζεηο, πξνθχςεη αξηζκφο 
κηθξφηεξνο ηνπ εηο ηελ αλσηέξσ εγθχθιην ή θαλνληζκνχ θαζνξηδνκέλνπ αξηζκνχ δνθηκψλ, 
επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ε νπνία 
παξαθξαηείηαη βάζεη απνθάζεσο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο πνπ επηβιέπεη ην έξγν θαη 
εθπίπηεηαη απφ ηνλ πξψην ζπληαζζφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ Αλάδνρνπ. 
 Ζ πνηληθή απηή ξήηξα είλαη αλέθθιεηε, ελψ ν ειιείπσλ αξηζκφο ησλ δνθηκψλ δελ δχλαηαη 
λα θαιπθζεί κε πεξηζζφηεξεο δνθηκέο ζε επφκελα ζηάδηα εξγαζίαο. 
 Οπνηνζδήπνηε έιεγρνο ή δνθηκαζία πνπ ζα αθνξά είηε πιηθφ είηε εξγαζία, δελ ζα παξέρεη 
ζηνλ Αλάδνρν ην δηθαίσκα λα πξνβάιεη αμίσζε ή αίηεκα  επηδεηψληαο αλάινγε παξάηαζε 
πξνζεζκίαο γηα νπνηνδήπνηε αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεηαζηεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
δηαπηζηψζεσο ηνπ δνθίκνπ ή φρη ηνπ πιηθνχ ή ηεο εξγαζίαο. 
 ην εξγαζηήξην ηνπ αλαδφρνπ ζα εθηεινχληαη, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο 
εγθπθιίνπο θαη θαλνληζκνχο έιεγρνη ζπκπχθλσζεο, θνθθνκεηξηθήο δηαβαζκίζεσο, αζθαιηηθψλ, 
πγείαο πεηξσκάησλ ζθπξνδέκαηνο θ.ι.π. Οη δνθηκέο, πνπ ζα γίλνπλ γηα ηε ξχζκηζε ηεο 
παξαγσγήο, δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ειάρηζην απαηηεηφ αξηζκφ δνθηκίνπ. 
Οη κειέηεο ζχλζεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ 
Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο. 

ΑΡΘΡΟ 22. Δπίβιεςε θαη Γηεύζπλζε ηνπ έξγνπ 

 Ζ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ζα αζθείηαη απφ ηελ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ηνπ 
Γήκνπ Πεξάκαηνο ε  νπνίν απνηειεί θαη ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

ΑΡΘΡΟ 23. Υξεκαηνδόηεζε έξγνπ – επηβαξύλζεηο 

 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Δθηειεζηέσλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 
 Οη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 151 θαη 152 ηνπ Ν 
Ν.4412/2016  θαη ζα ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο θιπ. σο θαη ζηελ θαηαβνιή 
ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ραξηνζήκνπ θιπ. Σν πνζνζηφ Γεληθψλ εμφδσλ θαη εξγνιαβηθνχ νθέινπο 
θαζνξίδεηαη ζε 18%.  
 Τπάξρεη δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ εθφζνλ ην 
πξνβιέπεη ε δηαθήξπμε (άξζξν 150 ηνπ Ν.4412/2016).  
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ζηελ θαηαβνιή ησλ 
θαζνξηδφκελσλ (κε ηηο εθάζηνηε απφ ην Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο εθδηδφκελεο απνθάζεηο) δψξσλ 
ιφγσ ενξηψλ Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ θαζψο θαη απνδεκηψζεσλ ιφγσ απνιχζεσο θαζψο θαη 
ζηελ θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ εηζθνξψλ ηνπ ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη επηθνπξηθψλ Οξγαληζκψλ 
ή Σακείσλ φπσο ην Η.Κ.Α., ην ΣΜΔΓΔ θιπ. 
 Ζ θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 
θαλνληθήο απνδείμεσο πξηλ απφ ηελ πιεξσκή θάζε ινγαξηαζκνχ θαη ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην 
άξζξν 138 ηνπ  Ν.4412/2016. 
 Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 
24% επί ησλ πάζεο θχζεσο πιεξσκψλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ. 
 Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνλ Φ.Π.Α. θαη απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν ηνπ Άξζξνπ 17 ηνπ 
Ν.Γ.3092/54  επί ησλ εηζαγνκέλσλ απφ ην εμσηεξηθφ πάζεο θχζεσο πιηθψλ, εθνδίσλ, θ.ιπ. θαη 
απφ θφξνπο θιπ. πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηα Ν.Γ.4486/66(ΦΔΚ 131 η.Α) θαη 453/66 
(ΦΔΚ 16 η.Α.) πεξί  ηξνπνπνηήζεσο Φνξνινγηθψλ Γηαηάμεσλ, φπσο απηά ηζρχνπλ ζήκεξα. 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απνδνρή ειέγρσλ , εάλ ην έξγν είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απν 
ηελ Δ.Δ. 
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ΑΡΘΡΟ 24. Δηδηθέο Γαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν 

ηα Γεληθά Έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θαησηέξσ εηδηθέο δαπάλεο πνπ ηνλ 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά: 

 Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο 

 Σελ ζχλαςε ηεο Δξγνιαβηθήο χκβαζεο. 

 Σελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ θαη βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ θαη κειεηψλ 
(ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε, ρσξνζηαζκήζεηο, ραξάμεηο, κεηξψν έξγνπ, ζρέδηα «σο 
θαηαζθεπάζηεθε» θιπ). 

 Σελ πιεξσκή πάζεο θχζεσο δαζκψλ, θφξσλ, ηειψλ, θξαηήζεσλ θαη εηζθνξψλ. 

 Σελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηεξηαθψλ θαη άιισλ ειέγρσλ δνθηκψλ (ζην 
εξγνζηάζην ή ζην εξγαζηήξην ή ζην εξγνηάμην ή επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θ.ιπ.). 

 Σελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε απηνχ. 

 Σελ απνδεκίσζε ηδηνθηεηψλ, εθκηζζσηψλ ή κηζζσηψλ:  
◦ Σσλ πεξηνρψλ ιήςεσο δαλείσλ ελ γέλεη ρσκαηηζκψλ, απνζέζεσο ηπρφλ πξντφλησλ 

εθζθαθψλ ή απνζεθεχζεσο πιηθψλ γεληθά 
◦ Σσλ πξνζπειάζεσλ πξνο ην εξγνηάμην θαη ηηο ζέζεηο ιήςεσο θαη απνζεθεχζεσο ησλ 

πάζεο θχζεσο πιηθψλ 

 Σηο δαπάλεο απνδεκηψζεσο ησλ νπνησλδήπνηε πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ (γήπεδα, ιαηνκεία, 
νξπρεία, ρείκαξξνη, πνηακνί θ.ιπ.) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, 
θαζψο θαη ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο πξνο απηέο, πνπ αλήθνπλ είηε ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ 
πξφζσπν είηε ζε Ννκηθφ πξφζσπν Ηδησηηθνχ ή Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θ.ιπ. Οη δαπάλεο απηέο 
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, θαη ν Δξγνδφηεο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε δηελεξγείαο 
θαη δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απαιινηξίσζεο ησλ ζέζεσλ απηψλ. 

 Ο Δξγνδφηεο επίζεο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε πξφζζεηεο απνδεκηψζεσο ηνπ 
Αλαδφρνπ γηα ηπρφλ δπζρέξεηεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζζνχλ ζηελ εμεχξεζε θαη 
εθκεηάιιεπζε ησλ γεπέδσλ, ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θαη ινηπψλ πεγψλ ή γηα αλάγθε 
δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσο ιήςεσο, ζξαχζεσο, θιπ. γηα ρψξνπο απνζεθεχζεσο πιηθψλ 
καθξηά απφ ηηο πεγέο ιήςεσο, είηε απφ ηπρφλ δπζρέξεηεο κεηαθνξψλ απφ νπνηαδήπνηε 
αηηία. 

 Σελ απνδεκίσζε γεληθψο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ην 
ζηάδην εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ, απφ ηελ αλάγθε εθκεηαιιεχζεσο πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ, 
απφ άιιε πξνγελέζηεξε ή κεηαγελέζηεξε εξγνιαβία θαη ηελ δεκηνπξγία θαη απνθάιπςε γη' 
απηφ λέσλ πεγψλ πιηθψλ, καδί κε ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο, γηα λα ηειεηψζεη εκπξφζεζκα 
ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 Σηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη λα γίλνπλ (ππνβνιή 
κειεηψλ, θ.ιπ.) γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ λνκίκσλ αδεηψλ απφ δεκφζηνπο 
νξγαληζκνχο.  

 Σηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά άξζξα ηεο παξνχζεο, ζηνπο Γεληθνχο φξνπο ηνπ 
Σηκνινγίνπ θαζψο θαη ζην άξζξν 138 ηνπ  Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 25. Γαπάλεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Αλαδόρνπ 

 ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα 
ηελ πιήξε, έληερλε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη δηαηάμεηο θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηεο Γηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο, ηνπ Σηκνινγίνπ θαη ηεο ΔΤ ηνπ 
έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 26. Δηδηθνί όξνη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο - Σήξεζε απαηηήζεσλ Αξραηνινγηθώλ 
Τπεξεζηώλ 

 Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, αλαιακβάλεη ηελ 
πιήξε επζχλε ηεο αληαπφθξηζήο ηνπ ζηελ εηδηθή επαηζζεζία ηνπ Φνξέα ζηα δεηήκαηα ηεο 
πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο άξηηαο εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ.  
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 Δπηζεκαίλεηαη ε ηδηαίηεξε κέξηκλα απφ πιεπξάο αλαδφρνπ ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ φξσλ θαη 
δηαηάμεσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ε πηζηή ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 
ππνρξεψζεσλ κε έκθαζε ζηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία 
ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη επηπιένλ λα απνθαζηζηά κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηηο 
ηπρφλ δεκίεο πνπ πηζαλφλ πξνθιεζνχλ. Ζ έιιεηςε πξνζήθνπζαο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή 
ε έιιεηςε κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ, απνηειεί παξάβαζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο θαηφπηλ ηνχηνπ 
ζα ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθέο πνηλέο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη νπνίεο είλαη απφ 
πνηληθέο ή αζηηθέο επζχλεο. 
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο λα ζπκκνξθσζεί ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε κε 
ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ Δθνξηψλ Αξραηνηήησλ εάλ θαη εθφζνλ πξνθχςνπλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
 Καηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηηο 
αξκφδηεο Δθνξίεο Αξραηνηήησλ, νη νπνίεο ζα νξίζνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 
Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα εθηειέζεη 
δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή άιινπ είδνπο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαπάλσ 
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο ζα γίλνληαη παξνπζία ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο θαη ηεο 
Δθνξίαο Αξραηνηήησλ δηαπηζησζεί ζε ζέζε θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ ε χπαξμε αξραίσλ επξεκάησλ, 
νη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ ακέζσο (κφλν ζηε ζέζε απηή).  
 Ζ δηαθνπή ζα δηαξθέζεη γηα φζν δηάζηεκα απαηηεζεί γηα ηελ απνθάιπςε θαη άξζε ησλ 
επξεκάησλ. Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα γίλνπλ ππφ ηελ επζχλε, παξαθνινχζεζε θαη ζπκκεηνρή ηεο 
αξκφδηαο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηα ζπλεξγεία ηνπ γηα ηε 
δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο αλαζθαθήο. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε θαη νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 
πεξαίσζεο κπνξνχλ λα παξαηείλνληαη φπσο νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 Οη δαπάλεο γηα ηηο ηπρφλ αξραηνινγηθέο έξεπλεο ζα βαξχλνπλ ηνλ Γηθαηνχρν. ε θάζε 
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη φξνη πνπ έρνπλ ζέζεη νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο Αξραηνινγίαο 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα, ε ΚΑ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη 
Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ θαζψο - 2ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ θαη ε  Δθνξεία Νεσηέξσλ 
Μλεκείσλ. 

ΑΡΘΡΟ 27. Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ – Πξόιεςε αηπρεκάησλ 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ζην ΗΚΑ θαη ηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία, φιν ην 
πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί, ζχκθσλα κε ηηο πεξί ΗΚΑ δηαηάμεηο. 
Δθφζνλ ν Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν ειιεληθφ ή αιινδαπφ πξνζσπηθφ πνπ δελ ππάγεηαη 
ζηηο πεξί ΗΚΑ ή άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ δηαηάμεηο, ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ 
απηφ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο.  
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ζε λφκηκα ιεηηνπξγνχζα αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηα 
απηνθίλεηα θαη φια ηα κεραλήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
έξγν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη κε δαπάλεο ηνπ γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπο θαη 
θαηά παληφο θηλδχλνπ (θινπή, θζνξά, θσηηά θιπ) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ παξαιαβή 
κέρξη ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζην έξγν, ηα πιηθά πνπ ζα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη σο εθ ηνχηνπ αλήθνπλ ζε απηφλ. 
 ε πεξίπησζε πνπ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηνλ Δξγνδφηε γίλεηαη ζε απνζήθεο ηνπ 
Αλαδφρνπ ή ζε άιινπο ρψξνπο καθξηά απφ ην εξγνηάμην, ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ, ε 
παξαπάλσ αζθάιηζε ζα θαιχπηεη θαη ηε κεηαθνξά. 
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
Νφκνπο, Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο πνπ αθνξνχλ 
ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε 
πφζηκν λεξφ θαη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, λα εμαζθαιίζεη κέζα παξνρήο πξψησλ 
βνεζεηψλ, λα θαηαζθεπάζεη θαη λα ηνπνζεηήζεη θαηάιιειεο πηλαθίδεο ή θσηεηλά ζήκαηα 
επηζήκαλζεο θαη απαγφξεπζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθέο ζπκβνπιεπηηθέο 
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πηλαθίδεο ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη γηα ηνπο θηλνχκελνπο ζην εξγνηάμην. 
 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε 
εξγαζίαο αηνκηθά θαη νκαδηθά εθφδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα αζθαιή εξγαζία. Αλαθέξνληαη 
ελδεηθηηθά θξάλε, γπαιηά πξνζηαζίαο, δψλεο αζθαιείαο, πνδηέο, γάληηα κάζθεο θιπ. Καηά ηελ 
εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηνλ απαηηνχκέλν θσηηζκφ γηα 
ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θάζε ηξίηνπ. 
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ζην εξγνηάμην θαηάιιειν εμνπιηζκφ 
ππξφζβεζεο θαη λα πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ απφ επηθίλδπλα 
γηα αλάθιεμε πιηθά. Τπνρξενχηαη επίζεο ν Αλάδνρνο λα θξνληίδεη γηα λα κε πξαγκαηνπνηνχληαη 
εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ ή άιιεο εξγαζίεο αλνηθηήο ππξξάο ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ ή 
άιισλ εχθιεθησλ πιψλ. 
 Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη αλεμάξηεηα απφ φια ηα πξναλαθεξφκελα ν Αλάδνρνο παξακέλεη 
κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαζψο θαη γηα ηελ 
ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ηε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 
πξφιεςε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ.  
 Γηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη Νφκνη θαη Πξνεδξηθά 
Γηαηάγκαηα: 

 Π.Γ. 422/79 «Πεξί ζπζηήκαηνο ζεκαηνδνηήζεσο αζθαιείαο εηο ηνπο ρψξνπο αζθαιείαο» 
(ΦΔΚ 128/Α/15.6.79) 

 Π.Γ. 778/80 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ» (ΦΔΚ 
193/Α/26.8.80) 

 Π.Γ. 1073/81 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα 
νηθνδφκσλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ» (ΦΔΚ 
260/Α/16.9.81) 

 Ν. 1396/83 «Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θιπ.» (ΦΔΚ 
126/Α/15.9.83) 

 Ν. 1430/84 «Κχξσζε ηεο αξηζκ. 62 Γηεζλνχο χκβαζεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο 
αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θιπ.» (ΦΔΚ 49/Α/18.4.84) 

 Π.Γ. 315/87 «χζηαζε επηηξνπήο πγηεηλήο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο (ΔΤΑΔ) ζε εξγνηάμηα 
νηθνδφκσλ θαη ελ γέλεη ηερληθψλ έξγσλ» (ΦΔΚ 49/Α/25.8.87) 

θαζψο θαη φπνηα άιια δηαηάγκαηα έρνπλ εθδνζεί πξφζθαηα θαη θάζε άιιν κέηξν πνπ αλαθέξεηαη 
ζηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο πξφιεςεο αηπρεκάησλ. 
 Όια ηα πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ ζρέζε κε αηπρήκαηα, ζα αλαθέξνληαη ακέζσο ζηελ 
Τπεξεζία.  
 Ο Αλάδνρνο ζα ζπλάςεη ζπκθσλία κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, κε κηα ή πεξηζζφηεξεο 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κπνξνχλ λα αζθαιίδνπλ 
παξεκθεξή έξγα. 
 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί φιεο ηηο ππνδείμεηο ησλ εληεηαικέλσλ 
νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο (Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, θ.ιπ). 

Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη νη πξναλαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηνλ 
Αλάδνρν. 

ΑΡΘΡΟ 28. Μέηξα αζθαιείαο – Απνθπγή αηπρεκάησλ. 

Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο: 
α)  Έζησ θαη αλ δελ ηνπ δνζνχλ γξαπηέο εληνιέο, λα παίξλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο, νχησο ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα αηπρήκαηα, είηε ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, είηε 
ζηνπο δηεξρφκελνπο πνιίηεο θαη νρήκαηα. 
β) Να ηεξεί θαη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ θαη Πξνεδξηθψλ 
Γηαηαγκάησλ πεξί αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζηα Γεκφζηα Σερληθά Έξγα. 
γ) Ο εξγνιάβνο επίζεο επζχλεηαη γηα θάζε δεκηά πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 
είηε ζε έξγα θνηλήο σθέιεηαο είηε ζε ηδησηηθέο θαηαζθεπέο,. Γηα ηηο δεκηέο απηέο, νθείιεη λα 
απνδεκηψλεη ή λα αλαιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. 
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ΑΡΘΡΟ 29. ύζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο 

(ΟΓΑΤΔ). 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην ΟΓΑ ΤΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο 
θίλδπλνο ζην ειάρηζην. Ωο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην ΟΓΑ ΤΔ νξίδνληαη νη εμήο: 

1. Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ. 
2. Οξηζκφο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ 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, ΠΓ 17/96, ΠΓ305/96, ΠΓ 294/88). Ζ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ 
ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο 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. 

Ο 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.) ψζηε λα  θαιχςεη ηηο αλάγθεο 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. Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ 
αλαδφρνπ γηα ζέκαηα ΑΤΔ. 

3. Οξγάλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ ππεξγνιάβσλ. 
4. 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 
5. Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ (π.ρ. γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο), φπνπ ηέηνηα κειέηε 

πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην Α Τ ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο. 
6. 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 άιιησο 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. 

7. Άιιεο πξνβιέςεηο 
Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ  ζην αξκφδην Κ.Δ.Π.Δ.Κ. 
ηνπ .ΔΠ.Δ .Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα 
ΑΤΔ. 
Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην εξγνηάμην. 
Πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα ΑΤΔ κε ην ζπληνληζηή ΑΤΔ θαη ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνχ Δξγαζίαο. 

8.  Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. 
Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο 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. 
ην (ΦΑΤ) εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. 
πλεπψο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ Eξγoπ 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 ζχληαμή ηνπο 
αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην. 
Σν ΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 
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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 ΑΤ. 
9.2 Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο. 
9.3 ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 
9.4 Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ. 
9.5 Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ. 
9.6 πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ. 
9.7 Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη A βνεζεηψλ. 
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. 
9.9 Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην 
εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
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. 
9.11 Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 
9.12 Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα 
ηελ πξφιεςή ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο 
(Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ 305/96). 
 
Ο Φ.Α.Τ. πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 
9Α  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. 
9Β  ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ: 
.ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 
.παξαδνρέο κειέηεο 
.ηα ζρέδηα "σο θαηεζθεπάζζε". 
9Γ 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 θιπ. 
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 θιπ. 
9Γ 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  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 



Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ                                                                                                                                                 ζει.16/23 

 Π.ρ. νδεγίεο ρξήζεο ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 
εξγνιαβία ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θιπ. 
-Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή 
ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ 
θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Ζ Γ/λζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ 
χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΑΤ-ΦΑΤ. 
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ' φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ. 
Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ θαη νη ζχληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ, αθνξνχλ ζηελ 
νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ, απαηηνχληαη απφ ην λφκν θαη βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, γηαπηφ θαη ζα 
πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 30. Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.) 

χκθσλα κε ην άξζξν 158 ηνπ Ν.4412/2016, ν Αλάδνρνο δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη 
πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ, Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.) αθφκε θαη φηαλ ην έξγν 
ππεξβαίλεη ην 1.500.000€ ρσξίο ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 31. Πεξίθξαμε έξγνπ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή ζηαζεξήο πεξίθξαμεο ( µε ιαµαξίλα θιπ) ηνπ 
ρψξνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ρσξίο θαµία ηδηαίηεξε απνδεµίσζε θαη θάζε ζρεηηθή δαπάλε ζα 
πεξηιαµβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Δπίζεο ππνρξενχηαη, µε δαπάλε ηνπ, λα ζπληεξεί ηελ 
πεξίθξαμε θαη λα ηελ απνµαθξχλεη µεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ.  
Αµέζσο µεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Δξγνιαβηθήο χµβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαζθεπάζεη µε δαπάλεο ηνπ θαη λα αλαξηήζεη ζε ζέζε πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία, ΠΗΝΑΚΗ∆Α 
ΔΡΓΟΤ (δηαθεµηζηηθή πηλαθίδα) θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ, εµθάληζεο θαη αηζζεηηθήο, ζηελ νπνία 
ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ζχµθσλα µε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ζεµαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ (Καλ. 1028/2006, Παξάξηεµα Η) ή άιινπ θνξέα 
Υξεκαηνδφηεζεο . 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη, µε δηθή ηνπ δαπάλε, 
ηελ ΠΗΝΑΚΗ∆Α ΔΡΓΟΤ(δηαθεµηζηηθή πηλαθίδα), µε µφληµε επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα ζχµθσλα µε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ζεµαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ (Καλ. 1028/2006, 
Παξάξηεκα Η) ή άιινπ θνξέα Υξεκαηνδφηεζεο . 

ΑΡΘΡΟ 32. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην 

1  O  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), Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7), 
Ν. 3850/10 1  (αξ. 42). 

 
2 ηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη : 

2.1 Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο 
            έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/2016 (αξζ. 138 παξ.7). 

2.2 Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην  
            ζθάιεηαο 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 

                                                 

 1  
1
 * H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 

305/96. 
 

 2   ** O Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν, θαηαξγεί 
δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Ν.1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ. 
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            αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
            έξγνπ : Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.8 ). 

2.3 Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ 
κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 
(αξ. 10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49). 

 
    Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην 

φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα 
θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 
(εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε 
εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 

 
3. 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 : 

α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, 
ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα 
εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη 
ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα 
ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε 
θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 

         β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο  
ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 
παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην 
Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.8 ). 

         γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ 
παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), 
ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή 
ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θιπ. (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε 
θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ.). 

          δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα 
πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ 
ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 
(αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.8 ). 

          ε. Να 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.  

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 Ν.4412/2016 (αξ. 138 ). 

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

         3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/2016 αξ. (170 θαη 172). 

         4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ 
θαη ην ζπλνδεχεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ 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 ΔΓΚΤΚΛΗΟ 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. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50  
εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ. 12 παξ.4). 

         β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην 
έξγν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 

         γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε  
άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο 
Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 

         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 : Ν.3850/10 (αξ.9). 

         δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη 
ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ 
ζηνηρείσλ : 

         1.Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ 
πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε 
ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο                
θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ. 14 παξ.1 θαη αξ. 17 παξ. 1). 

         Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 
         Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη  

απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
          Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ 

εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί 
θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ 
νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. 
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 

         3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη 
λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). 

         Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, 
θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

         Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο  
αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν 
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ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη 
πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα 
ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 

         4.Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν 
αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 

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

3.3 Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ) 
            Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο 
(ΖΜΑ), 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 ΖΜΑ 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 ), Ν. 1396/83 (αξ. 
8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 

 
3.4  πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιόγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο 

(ΖΜΑ) 
         Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε 

ην ΖΜΑ. 
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη 
εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ 
αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 

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

4. 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 : 

          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. IVκέξνο Α, παξ. 18.1). 

         β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ, 
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ 
αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ 
θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β, 
ηκήκα II, παξ.2). 
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή 
αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : 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), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 
          ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ 
εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, 
θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ. 109,110), Ν. 1430/84 (αξ. 17,18), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξάξη. IV 
κέξνο Α, παξ. 13, 14). 
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         ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο 
εξγαδφκελνπο φπσο πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, 
νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά 
κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη 
ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81 (αξ. 102-108), Ν. 1430/84 (αξ. 16-18), ΚΤΑ 
Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, 
Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 

 
         4.2 Δξγνηαμηαθή ζεκαλζε- ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε-   

εθθόξησζε - ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 
         Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
             α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε 

ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 
 -Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ 
Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 

          -Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ 
αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ 
θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ » 

         Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9-11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. 
απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 

             β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο 
νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. 
απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44). 

             γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα 
ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ 
ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ. 
12,παξαξη.ΗΝ/κέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35). 

             δ. Να 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), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) 
θαη αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ. 11 θαη. κέξνο Β ηκήκα II παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε 
ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). 
    ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 
176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο 
ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, 
ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 

 
          4.3  Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία 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 ), Ν 1430/84 (αξ. 11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: 
ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη.IV 
κέξνο Β ηκήκα II παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 
(αξ. 34, 35). 
 β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη.IV, κέξνο Β', ηκήκα 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) 
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          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 ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 
θαη αξ.4. παξ.7 ).  

 
4.4 Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο 

ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ 
εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ 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 : 
 
Α. Καηεδαθίζεηο : 

         Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ. 18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, 
Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. 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.ΗΝ/ κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 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. 

 
Β. Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : 

          Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα 
θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. 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 ) 

 
 

Γ. Ηθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο ζε ύςνο, 
Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. 

           ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν. 1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΓ      
396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. 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 ). 
 
 
      Γ. 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. IΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ. 16289/330/99.  

 
 
Δ. 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). 

 
 
Ε. 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.) 
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          Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, 
Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. 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). 

 
 
Ζ. Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 

          (Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε 
ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ. 100), Ν 
1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, 
παξαξη.ΐλ κέξνο Β ηκήκα II παξ.8.3 θαη παξ. 13). 

5. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ: 
 

“ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ” 
A. ΝΟΜΟΗ Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ 

Ν. 495/76 
Ν. 1396/83 
Ν. 1430/84 
Ν. 2168/ 93 
Ν. 2696/99 
Ν. 3542/07 
Ν. 3850/10 
Ν. 4030/12 
Ν. 4412/16 

ΦΔΚ 337/Α/76 
ΦΔΚ 126/Α/83 
ΦΔΚ 49/Α/84 
ΦΔΚ 147/Α/93 
ΦΔΚ 57/Α/99 
ΦΔΚ 50/Α/07 
ΦΔΚ 84/Α/10 
ΦΔΚ 249/Α/12 
ΦΔΚ 147/Α/16  

ΤΑ 130646/84 
ΚΤΑ 3329/89 
ΚΤΑ 8243/1113/91 
ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93ΚΤ
Α αξ. 8881/94 
ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93 
ΤΑ 3009/2/21-γ/94 
ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
ΤΑ 3131.1/20/95/95 
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 
Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 
ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 
ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 
ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03 
ΚΤΑ αξ.6952/11 
ΤΑ 3046/304/89 
ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 
ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000 
ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 
ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 
ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 
ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11 
ΤΑ 21017/84/09 
Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, 
Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 
ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΦΔΚ 154/Β/84 
ΦΔΚ 132/Β/89 
ΦΔΚ 138/Β/91 
ΦΔΚ 187/Β/93 
ΦΔΚ 450/Β/94 
ΦΔΚ 451/Β/93 
ΦΔΚ 301/Β/94 
ΦΔΚ 73/Β/94 
ΦΔΚ 978/Β/95 
ΦΔΚ 677/Β/95 
ΦΔΚ 1035/Β/96 
ΦΔΚ 113/Β/97 
ΦΔΚ 987/Β/99 
ΦΔΚ 1186/Β/03 
ΦΔΚ 708/Β/03 
ΦΔΚ 420/Β/11 
ΦΔΚ 59/Γ/89 
ΦΔΚ 1035/Β/00 
ΦΔΚ 1176/Β/00 
ΦΔΚ 686/Β/01 
ΦΔΚ 266/Β/01 
ΦΔΚ 16/Β/03 
ΦΔΚ 905/Β/11 
ΦΔΚ 1287/Β/09 
ΦΔΚ 155/Β/96 
 
ΦΔΚ 765/Β/93 
 
 

 
 

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ 
 

Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ 
Π. Γ. 413/77 
Π. Γ. 95/78 
Π. Γ. 216/78 
Π. Γ. 778/80 
Π. Γ. 1073/81 
Π. Γ. 225/89 
Π. Γ. 31/90 
Π. Γ. 70/90 
Π. Γ. 85/91 
Π. Γ. 499/91 
Π. Γ. 395/94 
Π. Γ. 396/94 
Π. Γ. 397/94 
Π. Γ. 105/95 
Π. Γ. 455/95 
Π. Γ. 305/96 
Π. Γ. 89/99 
Π. Γ. 304/00 
Π. Γ. 155/04 
Π. Γ. 176/05 

ΦΔΚ 128/Α/77 
ΦΔΚ 20/Α/78 
ΦΔΚ 47/Α/78 
ΦΔΚ 193/Α/80 
ΦΔΚ 260/A/81 
ΦΔΚ 106/Α/89 
ΦΔΚ 31/Α/90 
ΦΔΚ 31/Α/90 
ΦΔΚ 38/Α/91 
ΦΔΚ 180/Α/91 
ΦΔΚ 220/Α/94 
ΦΔΚ 220/Α/94 
ΦΔΚ 221/Α/94 
ΦΔΚ 67/Α/95 
ΦΔΚ 268/Α/95 
ΦΔΚ 212/Α/96 
ΦΔΚ 94/Α/99 
ΦΔΚ 241/Α/00 
ΦΔΚ 121/Α/04 
ΦΔΚ 227/Α/05 

 
ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03 
 
ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08 
 
 
ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ 

 
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠΠ/208/12-9-03 
 
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-08 
 
 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ 
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Π. Γ. 149/06 
Π. Γ. 2/06 
Π. Γ. 212/06 
Π. Γ. 82/10 
Π. Γ. 57/10 
 

ΦΔΚ 159/Α/06 
ΦΔΚ 268/Α/06 
ΦΔΚ 212/Α/06 
ΦΔΚ 145/Α/10 
ΦΔΚ 97/Α/10 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
ΠΔΡΑΜΑ 20-09-2017 
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