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ζει. 3/39               ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

ΑΟΘΟΝ 1o: ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ Δ.Π.. 

Πηελ παξνχζα Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ (Δ.Π..) δηαηππψλνληαη νη εηδηθνί φξνη, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, ζα εθαξκνζζνχλ 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 2o: ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝΙΑΒΗΑΠ ΘΑΗ ΑΟΣΗΘΖ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΑΜΗΑ ΡΖΠ ΔΟΓΝΙΑΒΗΑΠ 

2.1. Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ε πιήξεο θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: 

«ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΑΘΟΝΓΗΑΙΗ». 

2.2. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο επηπιένλ ή επί έιαηηνλ εξγαζίεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ζα θαηαζηνχλ αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Λ. 

1418/84 (άξζξν 8) ηνπ Λ. 2940/2001 (Άξζξν 2), Ξ.Γ. 609/85 (άξζξν 44), φπσο ηζρχνπλ (άξζξν 

156 ηνπ Λ. 4412/16 Απμνκεηψζεηο Δξγαζηψλ-Λέεο Δξγαζίεο) 

2.3. Αξρηθφ Νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ (ΠΞ) ηεο Ξξνζθνξάο (ζπ-

κπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη εξγνιαβηθνχ νθέινπο), απμεκέλν θαηά ην θνλδχιην 

ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ, ηε δαπάλε αλαζεψξεζεο θαη ηελ δαπάλε Φ.Ξ.Α., φπσο ζα πξνθχ-

ςνπλ κεηά ηνλ επαλππνινγηζκφ ηνπο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (παξ.5 Άξζξνπ 105 

&135 ηνπ Λ.4412/2016). 

 

ΑΟΘΟΝ 3ο: ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΖΠ ΔΟΓΝΙΑΒΗΑΠ – ΗΠΣΝΠΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ – ΗΠΣΝ-

ΛΡΔΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

3.1. Ρα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ απηήλ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη ηα εμήο: 

3.1.1. Ρν ζπκθσλεηηθφ. 

3.1.2. Ζ Γηαθήξπμε. 

3.1.3. Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά. 

3.1.4. Ρν Ρηκνιφγην Κειέηεο. 

3.1.5. Ζ Ξαξνχζα Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ (Δ.Π..). 

3.1.6. Νη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηα Ξαξαξηήκαηά ηνπο, Ρ.Π.. 

3.1.7. Ζ Ρερληθή Ξεξηγξαθή (Ρ.Ξ.).  

3.1.8. Ν Ξξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο. 

3.1.9. Νη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία θαη νη εγθε-

θξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε πεξί-

πησζε απηή απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηξν-

πνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ.  

3.1.10. Ρν Σξνλνδηάγξακκα/Ξξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί 

απφ ηελ πεξεζία. 

3.2. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχεη ε:  



3.2.1. Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ε-

θαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

 Ρνπ Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Νδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ» (Α΄147) 

 Ρσλ άξζξσλ 80-110 λ. 3669/2008 (Α΄116) «Θχξσζε ηεο Θσδηθνπνίεζεο ηεο Λνκνζεζίαο 

θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ ΄Δξγσλ» (ΘΓΔ) 

 Ρνπ Λ.4314/2014 (Α’ 265) «Α) Γηα ηελ δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπ-

μηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-202, Β) Δλζσκάησζε ηεο Ν-

δεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 

(ΔΔ L156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ Λ.3419/2005 (Α΄297) «Γηα-

ρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξί-

νδν 2007-2013» 

 Ρνπ Λ.4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκψλ ζπκκεηνρήο 

εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα» 

 Ρνπ Λ. 4270/2014 (Α΄143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησ-

ζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ)- δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο «φπσο ηζρχεη 

 Ρνπ λ.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα – Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α΄74) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ. 

 Κέρξη ηηο 31/12/2016 ηνπ Λ.3886/2010 (Α΄173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21 Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ 

ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ2007 (L335)» 

 Ρνπ λ.4129/2013 (Α΄52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην» 

 Ρνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.42024/2011 (Α226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθε-

ζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ κε θιήξσζε» 

 Ρνπ λ.4013/2011 (Α΄204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ. 

 Ρνπ λ.3861/2010(Α΄112)»Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Ρνπ λ.3548/2007 (Α΄68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λν-

καξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Κέρξη ηελ 31/12/2016 ηνπ Ξ.Γ 113/2010 (Α΄194) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηα-

ηάθηεο» φπσο ηζρχεη 

 Ν Λ.3310/2005 «Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηε-

γήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» (Α΄30) φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηνλ λ.3414/2005 (Α΄79) γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνη-

ρεία ηνπ ΔΠΟ, ην Ξ.Γ 82/1996 (Α΄66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσ-



 

ζει. 5/39               ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

λχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γε-

κνζίνπ ή ησλ Λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ε θνηλή απφθαζε 

ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη ππ’ αξηζκ.20977/2007 (Β΄1673) ζρεηηθά κε ηα «Γηθαηνιν-

γεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Λ.3414/2005, θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ ππ’ α-

ξηζκ. 1108437/2565/ΓΝΠ/2005 (|Β΄1590) «Θαζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 

εμσρψξηεο εηαηξίεο». 

 Νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2859/2000 (Α΄248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»  

3.3. Ηζρχνληεο Θαλνληζκνί θαη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

3.3.1. Ν Διιεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηε Κειέηε θαη Θαηαζθεπή Έξγσλ απφ Νπιηζκέλν Πθπξφδεκα 

(ΦΔΘ 1561/2-6-16) θαη ν Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Θαλνληζκφο (ΔΑΘ 2000, ΦΔΘ 2184 Β/20-

12-1999, ΦΔΘ 1564 Β/22-12-2000, ΦΔΘ 781 Β/18-06-2003, ΦΔΘ 1154 Β/12-08-2003, ΦΔΘ 

1153 Β/12-08-2003, ΦΔΘ 447 Β/05-03-2004, ΦΔΘ 270 Β/16-03-2010). 

3.3.2. Ζ ΘΑ 16462/29/2001 – Κέξνο Α’ Πχλζεζε, Ξξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο γηα 

ηα θνηλά ηζηκέληα (ΦΔΘ 917/Β/2001) 

3.3.3. Θαλνληζκφο Ρερλνινγίαο Σαιχβσλ Νπιηζκνχ Πθπξνδέκαηνο (ΦΔΘ 1416/Β/17-07-2008 & 

ΦΔΘ 2113/Β/13-10-2008), θαζψο θαη νη απνθάζεηο θαη εγθξίζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζε εηδη-

θέο θαηαζθεπέο, ζε εγθξίζεηο ζηδεξνχ νπιηζκνχ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε εγθξίζεηο ζπζηεκά-

ησλ πξνέληαζεο θ.ιπ. 

3.3.4. Ν Ηζρχσλ Γεληθφο Νηθνδνκηθφο Θαλνληζκφο Γ.Ν.Θ. 

3.3.5. Ν Θαλνληζκφο Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

3.3.6. Νη δηαηάμεηο ηεο Γ.Δ.Ζ. 

3.3.7. Νη Θαλνληζκνί Γηάζεζεο Ιπκάησλ, Αθαζάξησλ θαη Όκβξησλ 

3.3.8. Νη Θαλνληζκνί δξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

3.3.9. Νη Θαλνληζκνί Κεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

3.3.10. Ρα Ξ.Γ. 778/80 θαη 1073/81 «Ξεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε Νηθνδνκηθψλ Δξ-

γαζηψλ» (ΦΔΘ 193/Α/26-8-1980 θαη 260/Α/16-9-1981 αληίζηνηρα). 

3.3.11. Νη δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Ξπξνπξνζηαζίαο ησλ Θηηξίσλ «Ξ.Γ. 71/88», φπσο ηζρχνπλ 

κεηά απφ ηελ 33940/7590/17-12-98, απφθαζε .ΞΔ.ΣΩ.ΓΔ. (ΦΔΘ 1316/Β/31-12-98) θαη νη 

ινηπέο ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο. 

3.3.12. Νη ηνπηθέο δεζκεχζεηο ιφγσ Αξραηνινγηθήο πεξεζίαο, Γαζηθήο πεξεζίαο, γεηηλίαζεο κε 

αγσγνχο πςειήο ηάζεο ηεο Γ.Δ.Ζ., θ.ιπ. 

3.3.13. Νη Δπξσθψδηθεο ή αληίζηνηρνη θαλνληζκνί άιισλ ρσξψλ ζε ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη 

απφ ηνπο παξαπάλσ θαλνληζκνχο θαη απνθάζεηο. 

3.3.14. Ρα αλαιπηηθά Ρηκνιφγηα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εξγαζηψλ (Ζ/Κ θ.ιπ.) θαζψο θαη ηα αληί-

ζηνηρα Ξεξηγξαθηθά Ρηκνιφγηα. 

3.3.15. Ν Θηηξηνδνκηθφο Θαλνληζκφο (Φ.Δ.Θ. 59 Γ/3-2-1989) θαη νη ζπκπιεξψζεηο – ηξνπνπνηήζεηο 

σο ηζρχνπλ (ΦΔΘ 160/Γ`/27-3-1990, ΦΔΘ 987/Γ`/18-8-1993, ΦΔΘ 329/Γ`/21-4-1997, 



ΦΔΘ 380/Γ`/16-5-1997, ΦΔΘ 18/Β`/15-1-2002, ΦΔΘ 558/Γ`/4-7-2002, ΦΔΘ 366/Γ`/5-4-

2005, ΦΔΘ 57/Β`/24-1-2007 θαη ΦΔΘ 2776/Β`/15-10-2012). 

3.3.16. Νη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή θαη ζηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, 

θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Ξεξί-

ιεςεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο. 

3.3.17. Διιεληθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΡΔΞ) ΦΔΘ 2221 Β/30-7-2012 

3.3.18. Ρν Ξ.Γ. 334/94 (ΦΔΘ 176 Α/25-10-94) «Ξξντφληα Γνκηθψλ Θαηαζθεπψλ». 

3.3.19. Ρν Ξ.Γ. 305/96 (ΦΔΘ 212 Α/29-8-96), πεξί ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο θαη πγείαο 

πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα. 

3.3.20. Λ. 1396/83 «πνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη 

ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα» (ΦΔΘ 1264/83) 

3.3.21. Ρελ εγθχθιην 26/4-10-2012 ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο πνδνκψλ 

Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (Ρκήκα Ξξνδηαγξαθψλ θαη Δπξσθσδηθψλ) πεξί ππνρξεσηηθήο 

εθαξκνγήο ησλ Διιεληθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΡΔΞ). 

 

ΑΟΘΟΝ 4ο:ΞΖΓΔΠ ΙΖΤΖΠ ΑΓΟΑΛΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΛΔΟΝ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΞΟΝΔΙΔΠΖ -

ΙΗΘΥΛ, ΔΡΝΗΚΥΛ Ή ΣΖΚΗΘΑΡΔΟΓΑΠΚΔΛΥΛ ΞΟΝΪΝΛΡΥΛ 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί έγθαηξα ζηελ εμαζθάιηζε γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαηάι-

ιεισλ ζε πνηφηεηα θαη επαξθψλ ζε πνζφηεηα πιηθψλ θαη λεξνχ. 

4.1. Όια ηα πιηθά θ.ιπ., πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηεο αγνξάο, ρσ-

ξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα. 

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

δεδνκέλα, ηνπο ηζρχνληαο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ πνπξγείσλ ΞΔ.ΣΩ.ΓΔ., Δκπνξίνπ 

θαη Βηνκεραλίαο, θαζψο επίζεο θαη κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο εξγνιαβίαο, αξίζηεο πνηφηεηαο 

θαη ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο, ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, 

ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε, ηελ αληαπφθξηζε ζηηο πξνδηαγξαθέο 

θ.ιπ. 

4.3. Πε πεξίπησζε, πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε 

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

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

αλάδνρνο δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ, πνπ 

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

4.4. Ρα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ αλάδνρν κε πξσηφθνιιν, κεηά δε ηελ 

παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν, απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε, δεκηά ή α-

πψιεηα, πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζηα πιηθά απηά. 

4.5. Ξξηλ απφ θάζε παξαγγειία, ην πιηθφ, ην κεράλεκα ε ζπζθεπή ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία, 

σο εμήο: 
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Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ ζεηξάο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ζα πξνζθνκίδνληαη ζηελ πεξεζία πξν-

ζπέθηνπο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, θαζψο θαη δείγκαηα. Αλ πξφθεηηαη γηα 

πιηθφ πξσηφηππν, πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί εηδηθά γηα ην ελ ιφγσ έξγν ζα πξνζθνκίδνληαη ζηελ 

πεξεζία δείγκαηα, ζρέδηα ή κνληέια. 

Ρα παξαπάλσ δείγκαηα θ.ιπ., πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ πεξεζία, ζα θπιάζζνληαη απφ απηήλ 

κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ. 

4.6. Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο θάζε πιηθφ κεράλεκα ή ζπζθεπή, 

πνπ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηα δείγκαηα ή ηηο πξνδηαγξαθέο σο αλσηέξσ. 

4.7. Όια ηα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ θαηα-

ζθεπαζηνχ, ε δε επίβιεςε ζα κπνξεί λα παξαπέκπεη απηά γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε κέξηκλα 

θαη δαπάλεο «ηος αναδόσος». 

4.8. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ – κεραλεκάησλ – ζπζθεπψλ θ.ιπ. 

λα ππνβάιιεη ζηελ Γ/λνπζα πεξεζία πιήξε θαηάινγν ησλ πξνο παξαγγειία πιηθψλ γηα έγθξηζε, 

γλσζηνπνηψληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 5ο: ΑΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑ ΙΗΘΥΛ – ΔΙΑΡΡΥΚΑΡΑ – ΞΑΟΑΙΔΗΤΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή νπνηαδήπνηε εξγαζία πα-

ξνπζηάδεη ειαηηψκαηα πνπ δελ απνθαζίζηαληαη απ’ ηνλ αλάδνρν, θνηλνπνηείηαη ζ’ απηφλ εηδηθή δηαηαγή 

ηεο Γηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Ζ εηδηθή δηαηαγή πξνζδηνξίδεη ηα ειαηηψκαηα θαη ηάζζεη εχινγε πξνζε-

ζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. Πηελ απνθαηάζηαζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ 

ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπο, αλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηα πξάγκαηα. Αλ ην ε-

ιάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπ απαηηεί δπζαλάινγεο δαπάλεο κε ηελ εηδηθή δηα-

ηαγή θαζνξίδεηαη πνζνζηφ κείσζεο ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο. Πηελ ηε-

ιεπηαία απηή πεξίπησζε ε δηαηαγή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειαηηψκαηνο. 

Θαηά ηα ινηπά φπσο ζην άξζξν 159 ηνπ Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ» (Α’ 147). 

 

ΑΟΘΟΝ 6ο: ΞΟΝΘΔΠΚΗΔΠ ΑΞΝΞΔΟΑΡΥΠΖΠ 

6.1. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη θαη λα απνπεξαηψζεη ην έξγν κέζα ζε πποθε-

ζμία 400  ημεπολογιακών ημεπών, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. 

6.2. Κεηά ηελ ιήμε ηεο ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, α-

θνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 52 ησλ Ξ.Γ. 609/85 (άξζξν 71 ηνπ 

Λ.3669/2008), σο ηζρχεη (άξζξν 147 ηνπ Λ.4412/2016).  

6.3. Απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο νξίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ αλαδφρνπ. 

6.4. Γηα ηελ παξάηαζε ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 4 ηνπ Λ. 1418/84 σο ηζρχ-

εη θαη ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ξ.Γ. 609/85 σο ηζρχεη (άξζξν 147 ηνπ Λ.4412/2016). 



 

ΑΟΘΟΝ 7ο: ΞΔΟΒΑΠΖ ΞΟΝΘΔΠΚΗΥΛ–ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ–ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 

7.1. Πηα ζέκαηα πξνζεζκηψλ, ππέξβαζήο ηνπο θαη επηβνιήο πνηληθψλ ξεηξψλ ηζρχεη ε παξάγξαθνο 4 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 1418/84 (φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηελ παξάγξαθν 3, ηνπ άξ-

ζξνπ 2 ηνπ Λ. 2229/94) θαη ην άξζξν 36 ηνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 148 ηνπ Λ. 

4412/16.  

7.2. Γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο ππέξβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ηαζζφκελεο κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχ-

ζαο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, επηβάιινληαη νη θαζνξηδφκελεο κε ην άξζξν 36 ηνπ Ξ.Γ. 609/85 (άξ-

ζξν 148 ηνπ Λ. 4412/16 ) πνηληθέο ξήηξεο θαη γηα ηα θαζνξηδφκελα ζε απηφ ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Ρα σο άλσ πνζά πνηληθψλ ξεηξψλ ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηηο ακέζσο επφκελεο πηζηνπνηήζεηο 

ηνπ έξγνπ. 

7.3. Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο απφ κέξνπο ηνπ ππέξ-

βαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε 15% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επη-

βάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην 20% ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε ζπλνιηθήο πξν-

ζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο θαη κέρξη αθφκα 15% ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ε πνηληθή ξή-

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

7.4. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ ε κέζε εκεξήζηα αμία ηνπ έξγνπ πξνθχπηεη, αθνχ δηαη-

ξεζεί ην ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ηελ Αλαζεψξεζε θαη ην Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.), κε ηνλ αξηζ-

κφ ησλ εκεξψλ ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Νη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε (αθέξαηεο κε ζηξνγγχ-

ιεπζε πξνο ηα επάλσ) εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη ηα πνζά θαη νη πξνζεζκίεο φπσο πξνβιέπνληαη 

ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, ρσξίο παξαηάζεηο ή αλαζεψξεζε. 

7.5. Νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη 

λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 

Φ.Ξ.Α. Δθφζνλ ζηε ζχκβαζε νξίδνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, νξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη ην πν-

ζνζηφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αλά εκέξα ππέξβαζεο, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο γηα ηελ επη-

βνιή ηνπο. Ρν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ 

δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε πνζνζηφ ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβα-

ζεο, ρσξίο Φ.Ξ.Α. 

7.6. Ζ ππνθαηάζηαζε ηξίηνπ ζηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ (εθρψξεζε ηνπ έξγνπ) απα-

γνξεχεηαη. Αλ δηαπηζησζεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη έρεη γίλεη άκεζε ή έκκεζε ππνθαηάζηαζε 

ηνπ αλαδφρνπ απφ άιιε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο θε-

ξχζζεη έθπησην ηνλ αλάδνρν κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Θαηά ηα ινηπά γηα ηελ πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 1418/84, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 2229/94 θαη 

νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ξ.Γ. 609/85, (άξζξν 65 ηνπ Λ. 3669/2008), φπσο απηά ηζρχνπλ 

ζήκεξα (άξζξν 148 ηνπ Λ. 4412/2016). 

 

 



 

ζει. 9/39               ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

ΑΟΘΟΝ 8ο: ΔΘΞΡΥΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο 

εληνιέο ηεο ππεξεζίαο πνπ ηνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ή ην λφκν κπνξεί λα θεξπρζεί έθ-

πησηνο απφ ηελ εξγνιαβία. Ηδηαίηεξα ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο αλ θαζπζηεξήζεη ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ή θαζπζηεξεί ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ 

ψζηε λα είλαη πξνθαλψο αδχλαηε ε εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή αλ νη εξγαζίεο ηνπ είλαη θαηά 

ζχζηεκα θαθφηερλεο, ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, αλ δελ 

εθαξκφδεη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή αλ ζπζηεκαηηθά παξαιείπεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή αλ έιεμε ε νιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ ρσξίο 

απηφ λα έρεη απνπεξαησζεί. Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 160 ηνπ Λ. 4412/2016.  

 

ΑΟΘΟΝ 9ο: ΑΗΡΖΠΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 

Θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο πνπ πξνζβάιιεη έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ αλαδφρνπ, 

ρσξεί έλζηαζε. Ζ έλζηαζε αζθείηαη κε θαηάζεζε ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία, κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία 15 εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο, εθηφο αλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο νξίδεηαη δη-

αθνξεηηθά ζην λφκν απηφλ ή ηα Ξ.Γ. πνπ εθδίδνληαη κε εμνπζηνδφηεζή ηνπ. 

Ζ έλζηαζε απεπζχλεηαη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο πε-

ξηπηψζεηο. Ζ αξκφδηα αξρή ππνρξενχηαη λα εθδψζεη ηελ απφθαζή ηεο κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο. 

Αλ ε έλζηαζε απνξξηθζεί ζην ζχλνιφ ηεο ή κεξηθψο ή αλ παξέιζεη άπξαθηε ε δίκελε πξνζεζκία ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν αλάδνρνο κπνξεί λα αζθήζεη αίηεζε ζεξαπείαο ζε αλαηξεπηηθή πξνζε-

ζκία ηξηψλ κελψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηνπ δηκήλνπ δελ 

κεηαζέηεη ηελ έλαξμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο ζεξαπείαο. Αίηεζε ζεξαπείαο 

αζθείηαη επίζεο θαη θαηά απνθάζεσλ ή πξάμεσλ ηεο πξντζηακέλεο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, 

εθφζνλ κε ηηο απνθάζεηο ή πξάμεηο απηέο δεκηνπξγείηαη γηα πξψηε θνξά δηαθσλία. Πηελ ηειεπηαία 

απηή πεξίπησζε δελ απαηηείηαη λα πξνεγεζεί έλζηαζε θαη ε ηξίκελε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία γηα ηελ 

άζθεζε ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο αξρίδεη απ’ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ή ηεο πξάμεο ζηνλ αλάδν-

ρν. 

Αίηεζε ζεξαπείαο κπνξεί λα αζθήζεη θαη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, εθφζνλ δελ είλαη ην Γεκφζην. Θαηά ηα 

ινηπά φπσο ζην άξζξν 17 ηνπ Ξ.Γ. 171/87, (άξζξν 76 ηνπ Λ. 3669/2008) θαη φπσο απηά ηζρχνπλ 

ζήκεξα (άξζξν 174 ηνπ Λ. 4412/2016). 

 

ΑΟΘΟΝ 10ο: ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 

10.1. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ρξνλνδηάγξακκα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 παξ. 4 ηνπ Λ. 1418/84, φπσο η-

ζρχεη ζήκεξα (άξζξν 145 ηνπ Λ.4412/2016). Ρν δηάγξακκα απηφ ζα ζπληαρζεί κε βάζε ην άξ-

ζξν 32 ηνπ Ξ.Γ. 609/85 σο ηζρχεη (άξζξν 145 παξ. 3 ηνπ Λ.4412/2016), κε ηε κνξθή δηθηπσηήο 

αλάιπζεο (PERT-CPM) θαη ζ’ απηφ ζα ηεξνχληαη ε ζπλνιηθή θαη νη πξνβιεπφκελεο ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο, ζα ζπλνδεχεηαη δε απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε. Πην ππ’ φςε ρξνλν-

δηάγξακκα ε ρξνληθή κνλάδα πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζα απεηθνλίδεηαη ζα είλαη ε εβδνκάδα. 



Ρν ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπληαρζεί κε ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή ψζηε λα πξνζδηνξίδνληαη κε α-

θξίβεηα νη θξίζηκεο δηαδξνκέο νη νπνίεο ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ έγθαηξε πεξάησζε ηνπ έξγνπ. Ρν 

ρξνλνδηάγξακκα ζα κπνξεί λα αλαζεσξείηαη ζε ρξφλνπο φρη κηθξφηεξνπο ηνπ ηξηκήλνπ, ψζηε λα 

πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ εξγνηαμίνπ, ηπρφλ 

δε απνθιίζεηο ζα αηηηνινγνχληαη θαη ζα επηζεκαίλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα θαιχπηνληαη (ε-

ληαηηθνπνίεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ, αχμεζε σξαξίνπ, πξφζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ, πξφ-

ζζεηνο εμνπιηζκφο θ.ιπ.), ψζηε λα κελ επεξεάδνληαη νη θξίζηκεο δηαδξνκέο θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

ζπλνιηθή πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, απφ ηηο επί κέξνπο απηέο θαζπζηεξήζεηο. 

Θάθε σπονοδιάγπαμμα απσικό ή αναθεωπημένο θα ζςνοδεύεηαι από ηην πποβλεπόμε-

νη σπημαηική αποππόθηζη καηά μήνα (επγαζίερ με ΓΔ+ΝΔ, Αναθεώπηζη και Φ.Ξ.Α.) 

για ηη ζςνολική διάπκεια ηος έπγος. Ζ απεηθφληζε ηεο πξνβιεπφκελεο απνξξφθεζεο ζα πα-

ξέρεηαη θαη ζε γξακκηθφ δηάγξακκα (ρξφλνο – πνζά). 

Θάζε ππνβαιιφκελε κεληαία πηζηνπνίεζε ζα ζπλνδεχεηαη κε αληίζηνηρν δηάγξακκα απνξξφθεζεο 

φπνπ ζα εκθαλίδνληαη κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, ε πξνβιεπφκελε θαη ε πξαγκαηηθή απνξξφθεζε 

ηνπ έξγνπ. 

10.2. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε 20 ημέπερ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπ-

ληάμεη θαη ππνβάιεη ην νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο 

ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή 

αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 παξ.1 ηνπ Λ. 4412/2016. 

10.3. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ ππφςε ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθδίδεηαη εγγξάθσο απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

πεξεζία κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκα-

ηνο απφ ηνλ Αλάδνρν. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Λ. 

4412/2016. 

Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηελ 

ζεηξά θαη δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. 

10.4. Πην ρξνλνδηάγξακκα ζα θαίλεηαη ε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ. 

10.5. Ρν ρξνλνδηάγξακκα, φπσο ζα ηξνπνπνηεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ πεξεζία, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα 

ηνλ Αλάδνρν, ζα απνηειεί ηνλ πίλαθα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηπρφλ ππέξβαζε ησλ επί κέ-

ξνπο πξνζεζκηψλ ζπλεπάγεηαη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε Πχκβαζε θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπ-

ξψζεηο. 

10.6. Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη εγγξάθσο απφ ηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία, 

φηαλ ηξνπνπνηεζεί ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 5 πα-

ξάγξαθνο 4 ηνπ Λ. 1418/84 σο ηζρχεη (άξζξν 145 παξάγξαθνο 2 ηνπ Λ. 4412/2016). 

10.7. Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ην ρξνλνδηάγξακκα 

δχλαηαη λα θεξπρζεί έθπησηνο ηεο εξγνιαβίαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 160 Λ.4412/2016. 

ΑΟΘΟΝ 11ο:ΑΜΝΚΔΗΥΠΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ–ΛΔΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

11.1. Γηα ηηο απμνκεηψζεηο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηνπο Λ. 1418/84, 

2229/94, Λ. 2338/95, 2372/96 θαη ηα Ξ.Γ. 609/85, 286/94, 402/96 θαη 210/97, σο ηζρχνπλ (άξ-

ζξν 156 ηνπ Λ.4412/2016). 



 

ζει. 11/39               ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

11.2. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ παξαζηεί αλάγθε θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ εθαξκφδν-

ληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηνπ Λ. 1418/84, σο ηζρχεη θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2229/94, Λ. 2338/95 θαη ην Λ. 2372/96, ζην άξζξν 43 ηνπ Ξ.Γ. 609/85 σο ηζρχεη θαη φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηα Ξ.Γ. 286/94 θαη 210/97 (άξζξν 156 ηνπ Λ.4412/2016) θαη ηα ηζρχνληα Α-

λαιπηηθά Ρηκνιφγηα (Αλαιχζεηο Ρηκψλ), ηα νπνία είλαη: 

α. Ρν εγθεθξηκέλν Δληαίν Ρηκνιφγην εξγαζηψλ ηεο θαηεγνξίαο Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ φπσο απηφ η-

ζρχεη (ΦΔΘ 1746 Β/19-5-2017). 

β. Αλαιπηηθφ Ρηκνιφγην Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ. 

γ. Ρα Δληαία Ρηκνιφγηα εξγαζηψλ δεκνπξάηεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ Νδνπνηταο, δξαπιηθψλ, Ιηκελη-

θψλ θαη Ξξαζίλνπ φπσο απηά ηζρχνπλ (ΦΔΘ 1746 Β/19-5-2017). 

11.3. Αλ ε αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ επηβάιιεη ηελ αλάγθε εθηέιεζεο λέσλ επί κέξνπο 

εξγαζηψλ, χζηεξα πάληνηε απφ έγγξαθε εληνιή ηεο πεξεζίαο, ζα ζπληάζζεηαη αληίζηνηρα Ξξσ-

ηφθνιιν Θαλνληζκνχ Λέσλ Δξγαζηψλ. Ζ δαπάλε ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαιχπηεηαη απφ ηα απξφ-

βιεπηα ηεο ζχκβαζεο. Νη λέεο απηέο ηηκέο ζα πξνζαπμάλνληαη θαηά 18% γηα ην φθεινο θ.ιπ., 

ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα απνκεηψλεηαη ε ηηκή απηή κε ηελ έθπησζε ηεο εξγνιαβίαο. 

Δπίζεο, επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαηηνλ» δαπαλψλ ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 

36/19-10-05 (αξ. πξση. Γ17α/08/158/ΦΛ 437) ηνπ πνπξγνχ ΞΔ.ΣΩ.ΓΔ. , σο ηζρχνπλ (άξζξν 

156 παξ.3 ηνπ Λ.4412/2016). 

ΑΟΘΟΝ 12ο: ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ ΓΝΘΗΚΔΠ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΥΛ–ΔΙΔΓΣΝΗ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

12.1. Αλεμάξηεηα απφ εξγαζηεξηαθά κέζα θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν 

πεξεζίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη εθ’ φζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία, λα δηαζέζεη κε κέξηκλα 

θαη δαπάλεο ηνπ, ηα θαηάιιεια φξγαλα, ζπζθεπέο θαη πξνζσπηθφ, πξνο εθηέιεζε δεηγκαηνιεςηψλ 

θαη δνθηκψλ ειέγρνπ. 

12.2. Ρα απνηειέζκαηα ησλ ππ’ φςε δνθηκψλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ πεξεζία εληφο δχν εκεξψλ απφ 

ηνπ πέξαηνο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ, νζάθηο απαηηείηαη ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηνλ έιεγρν, άι-

ισο δελ ζα ιακβάλνληαη ππ’ φςε. Νη πάζεο θχζεσο δνθηκέο, κε αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ θαη 

ηνπ είδνπο ησλ δνθηκψλ, θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα πνπ ζπλνδεχεη ηηο πηζηνπνηήζεηο θαη 

ηηο ηκεκαηηθέο πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο. 

12.3. Αλεμάξηεηα απφ ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη δνθηκέο πνπ ζα γίλνπλ απφ ηνλ αλάδνρν, ε πε-

ξεζία κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε ιήςε δεηγκάησλ θαη ζε εξγαζηεξηαθή εμέηαζή ηνπο, γηα ελδειερή 

πνηνηηθφ έιεγρν ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ. 

12.4. Νπνηνζδήπνηε 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 ζα ρξεηαζζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηαπίζησζεο αλ 

έλα πιηθφ ή εξγαζία είλαη δφθηκα ή φρη. 

 

ΑΟΘΟΝ 13ο:ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΑ ΑΦΑΛΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

Ρα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Πηηο επηκεηξήζεηο θαη ζηα πξσηφθνιια εξγαζηψλ, επί πιένλ ησλ πνζνηηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ εξγα-



ζηψλ, 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 πα-

ξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηα θπζηθά εξγαζηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο ελ γέ-

λεη. Γηα ηε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ έρεη γεληθή εθαξκνγή ην άξζξν 6 ηνπ Λ. 1418/84, (άξζξν 36 παξ 1, 4, 

6 & 7 ηνπ Λ. 3669/2008), σο ηζρχεη (άξζξν 151 ηνπ Λ.4412/2016). 

 

ΑΟΘΟΝ 14ο:ΓΗΔΘΛΠΖ  ΔΟΓΝ 

14.1. Ρν έξγν δηεπζχλεηαη εθ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο, απφ πιεξεμνχζην αληηπξφζσπφ ηεο 

απνδεθηφ απφ ηελ πεξεζία, πνπ πξέπεη λα είλαη Γηπισκαηνχρνο Ξνιηηηθφο Κεραληθφο ή Αξρηηέ-

θησλ Κεραληθφο ή θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν ζε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο. 

14.2. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο εθηφο απφ Ξνιηηηθφ Κεραληθφ ή Αξρηηέθηνλα Κεραληθφ, 

ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη θαη Γηπισκαηνχρν Κεραλνιφγν ή Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ θαζψο θαη ην 

απαξαίηεην ηερληθφ πξνζσπηθφ ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 6 παξ. 6 ηνπ Λ. 1418/84, (άξζξν 38 ηνπ Λ.3669/2008), σο ηζρχεη (άξζξν 139 ηνπ 

Λ.4412/2016). 

 

ΑΟΘΟΝ 15ο: ΚΔΙΔΡΔΠ ΔΟΓΥΛ–ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ–ΔΛΡΝΙΔΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ–

ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ 

15.1. Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Δξγνιαβηθήο ζχκβαζεο, ε πεξεζία ζα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδν-

ρν φια ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο. 

15.2. Ν Αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε ζπζρεηηζκφ 

θαη αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο, λα δεηήζεη 

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

πνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά, ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ εξγνδφηε, γηαηί ζχκθσλα κε ηε ζχκβα-

ζε αλαιακβάλεη ξεηά λα εθαξκφζεη πηζηά ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηα θαζνξηδφκελα 

ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο απηήο. 

15.3. Ν θαζνξηζκφο απφ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ησλ εηδη-

θψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ηξφπνο εθηέιεζεο 

θαηαζθεπψλ, επί κέξνπο δηαζηάζεηο θ.ιπ.), δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα 

πάξεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπψλ, πνπ 

ζπλζέηνπλ θάζε επηθάλεηα ή ρψξν ή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ. 

15.4. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ ηα 

ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ή ηέινο απφ ηηο νδεγίεο ή δηαηαγέο ηεο 

πεξεζίαο, θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ (φπσο π.ρ. ηνίρνη, δηαρσξηζηηθά, θαηψθιηα, 

επηρξίζκαηα, θηγθιηδψκαηα, θ.ιπ.), πξέπεη λα είλαη άξηην ηφζν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή, ηελ αλην-

ρή θαη θαιή εκθάληζή ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπ κε ηα ππφινηπα, (εζσηεξηθά 

ή γεηηνληθά) ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 

15.5. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο ν αλάδνρνο, ππν-

ρξενχηαη ζηε ζπκπιήξσζε ή επαλφξζσζε ζην ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ε πεξεζία, αιιηψο ε πεξε-



 

ζει. 13/39               ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

ζία έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη απηφ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ «άλεπ εηέξνπ» θαη κε 

ηελ ηηκή πνπ ζα δεηήζεη ν λένο θαηαζθεπαζηήο. 

15.6. Ζ πεξεζία δηθαηνχηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 609/85 σο ηζρχεη (άξ-

ζξα 132 θαη 156 ηνπ Λ. 4412/2016), φπνηε θξίλεη απαξαίηεην, ιφγσ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ή άιισλ 

αλαγθψλ λα ηξνπνπνηεί ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή λα ηα αθπξψλεη θαη λα εθδίδεη λέα. 

15.7. Αλ γηα ζνβαξνχο ιφγνπο ν αλάδνρνο δε ζπκθσλεί κε νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο πεξεζίαο, είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν, θαη πάλησο φρη κε-

ηά παξέιεπζε δεθαεκέξνπ, ηηο απφςεηο ηνπ πξνο ηελ πεξεζία, ππνβάιινληαο ζπγρξφλσο θάζε 

ζηνηρείν πνπ ηηο ηεθκεξηψλεη. 

15.8. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

απαηηείηαη απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηε-

ρληθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαζθεπψλ. 

Θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζην ηερληθφ ζπκβνχιην θαινχληαη ν κειεηεηήο θαη ν αλάδνρνο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή εθπξφζσπνη απηψλ λα αλαπηχμνπλ ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ππνβάινπλ 

γξαπηφ ππφκλεκα. Κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηε δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο 

ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο, ε πξντζηακέλε αξρή εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζε. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο 

αλσηέξσ απφθαζεο γηα ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο ζηελ ππεξεζία ηνπ Κ.Δ.Δ.Ξ. απνηειεί πξνυ-

πφζεζε γηα ηπρφλ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο. 

Όια ηα ζηνηρεία γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή κε ηεο κειέηεο ππνβάιινληαη ζε αληίγξαθα κέζα ζε δε-

θαπέληε (15) εκέξεο ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. κε εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο γηα ηνλ ππεχζπλν ηεο θα-

ηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε, πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζνχλ απφ ηνλ πνπξγφ Ξεξηβάιινληνο, 

Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Θαηά ηεο απφθαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο κπνξεί ν κειεηεηήο λα ππνβάιεη αίηεζε ζεξα-

πείαο. Ζ αίηεζε ζεξαπείαο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο. Αλ ε αίηεζε ζεξαπείαο 

γίλεη κεξηθά ή νιηθά δεθηή, κπνξεί ν κειεηεηήο λα δεηήζεη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξαγξ. 10 ηνπ Λ. 1418/84 σο ηζρχεη. 

15.9. Γηα θάζε ζπκπιεξσκαηηθή ιεπηνκέξεηα ή δηεπθξίληζε πάλσ ζηα ζρέδηα ή ηα ινηπά ζπκβαηηθά 

ζηνηρεία, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δεηά έγθαηξα θαη πάλησο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, γξαπηέο νδεγίεο απφ ηελ πεξεζία θαη λα ζπκκνξθψλεηαη απφιπηα πξνο απ-

ηέο. 

Γελ ζα αλαγλσξηζζεί θακηά νδεγία, απφθαζε ή εληνιή πνπ δφζεθε κφλν πξνθνξηθά. Ρν ίδην η-

ζρχεη θαη γηα θάζε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ιήςε πιεξνθνξηψλ θαη νδεγηψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 16ο: ΓΝΘΗΚΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 

16.1. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ακέζσο κεηά ηελ ηκεκαηηθή πεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα θάλεη κε 

δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο (ζε απηέο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θ.ιπ.) ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο, νη νπνίεο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη πιήξνπο ηθαλν-

πνίεζεο ησλ απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ ηνπο, νπφηε θαη ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ 

πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζην 

πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο. 



16.2. Νη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

16.3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ πεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο, 

λα ζπληάμεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή θαη λα ππνβάιεη ζηελ επίβιεςε ζε ηξία (3) αληίγξαθα, πιή-

ξεηο ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ε-

θηειέζζεθαλ απ’ απηφλ. Κία ζεηξά απφ ηηο νδεγίεο απηέο, θαηαρσξείηαη ζηνλ θάθειν ηεο επίβιε-

ςεο ελψ ε άιιε δηαβηβάδεηαη ζην Αξρείν ηνπ θπξίνπ ηνπ Έξγνπ. 

16.4. Ν αλάδνρνο νθείιεη επίζεο πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, λα δηδάμεη ην πξνζσπη-

θφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ηελ ρξήζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

16.5. Θαηά ην ρξφλν ηεο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε αξίζηε θαηάζηαζε, ρσξίο πξφζζεηε 

ακνηβή γη’ απηφ. Γεληθά γηα ηελ ππνρξεσηηθή ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαη ην ρξφλν εγγχεζεο ηζρχ-

νπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ξ.Γ. 609/85 & άξζξν 74 ηνπ Λ.3669/2008, σο ηζρχεη (άξζξν 

157 ηνπ Λ.4412/2016). 

16.6. Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιάβε ή δεκηά, γηα ηελ νπνία επζχλεηαη ν ίδηνο, 

κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα 

εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε απηή, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 

16.7. Γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεραλεκάησλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πεξηνξηζζεί ζηνλ 

ρψξν, πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε θαη λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα κελ παξε-

κπνδίδεηαη ε εληφο ηνπ έξγνπ θπθινθνξία ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ εξγνιαβηψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 17ο:ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ–ΙΖΤΖ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΥΛ 

17.1. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή 

παξαιαβή, λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε έμε (6) αληίγξαθα ζηελ πεξεζία. 

17.1.1. Ρνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1:200 ηεο ηειηθήο δηάηαμεο ηνπ ρψξνπ κε πςνκεηξηθέο 

θαη νξηδνληηθνγξαθηθέο ελδείμεηο. 

17.1.2. Αθξηβή δηαγξάκκαηα 1:50 ζεκειηψζεσλ – μπινηχπσλ - θαηφςεσλ θαη ηνκψλ κε ηνλ νπιη-

ζκφ, ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ, φπσο 

βιάβε, δηαζηάζεηο, ζέζεηο, δηαηνκέο θ.ιπ., πιήξσο αληαπνθξηλφκελα κε ηα πξαγκαηηθψο 

εθηειεζζέληα έξγα. 

17.1.3. Θαηαζθεπαζηηθά αξρηηεθηνληθά ζρέδηα κε θιίκα 1:50. 

17.1.4. Θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θιίκαθα 1:50, φπσο αθξηβψο απηέο εθηειέ-

ζζεθαλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα δηάηαμεο θαη εθηέιεζεο ησλ εγθα-

ηαζηάζεσλ θαη ζρέδηα θάηνςεο, φπνπ ζα ζεκεηψλεηαη ε ζέζε, ην κέγεζνο θαη ε ζπλδε-

ζκνινγία ησλ ζπζθεπψλ, ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θ.ιπ. 

17.1.5. Ρεχρνο Ρερληθήο Έθζεζεο ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ε πνξεία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ εθηέιεζε θαη πσο επηιχζεθαλ θαη γεληθά φηη έρεη 

ζρέζε κε ην ηζηνξηθφ ηεο εθηειέζεσο ηνπ ππφςε έξγνπ. Δπίζεο, ζα πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηε 

ζσζηή ζπληήξεζε ησλ έξγσλ κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. Πηνπο ηίηινπο ησλ 

ζρεδίσλ θαη ηνπ ηεχρνπο ζα ππάξρεη ε έλδεημε: «ΝΞΩΠ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΖΘΔ». 
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17.2. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη κε δαπάλεο ηνπ θσηνγξαθίεο, πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κεηά 

ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ζηηο νπνίεο ηειεπηαίεο ζα θαίλνληαη φιεο νη φςεηο φισλ ησλ θηηξίσλ 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο πεξεζίαο. Νη θσηνγξαθίεο απηέο πξέπεη λα είλαη επθξηλείο θαη 

θαιιηηερληθέο, ζα είλαη ηξαβεγκέλεο κε ςεθηαθή κεραλή, θαη ζα εθηππψλνληαη ζε ηξία (3) αληί-

ηππα θάζε κία ζε κεγέζπλζε 18x27 ζε ραξηί ιεπθφ ζεκηηάη, κε ηηο θσηνγξαθίεο ζα παξαδίδνληαη 

θαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία ηνπο. Γηα θάζε θηίξην ζα ιακβάλνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ πε-

ξεζία ηέζζεξα (4) έγρξσκα SLIDES. 

 

ΑΟΘΟΝ 18ο: ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΝ ΔΘΡΔΙΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΖΟΔΠΗΑ Ή ΑΙΙΝΠ ΑΛΑΓΝΣΝΠ – 

ΦΘΝΟΔΠ 

18.1. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ δελ ζπκπεξη-

ιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζή ηνπ, απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν θχξηνο ηνπ έξ-

γνπ, λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζή ηνπο κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί (ηθξηψκαηα θ.ιπ.) θαη λα 

ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εθηεινπκέλσλ απ’ απηφλ εξγαζηψλ νχησο ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη 

ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή άιινπο εξγνιήπηεο. 

18.2. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λ’ αλνίγεη, λα κνξθψλεη, θαη λα επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή θαηά-

ζηαζε ηηο απαηηνχκελεο κε βάζε ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, 

νπέο δηέιεπζεο, θσιηέο θαη αχιαθεο, γηα ηνλ εληνηρηζκφ ζσιήλσλ ή νπνηνλδήπνηε άιισλ ζηνη-

ρείσλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο θακηά ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, γηαηί νη ζρεηηθέο δαπάλεο πεξηιακ-

βάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. 

18.3. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε ή ε κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν, νπψλ, θσιεψλ θαη απιάθσλ ζε 

θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ. 

18.4. Νπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζε νπνηαδήπνηε 

θαηαζθεπή, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλα-

θέξεη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ ηε δεκηά ή ηε θζνξά ζηελ πξφηεξή ηνπο θαηάζηαζε. 

 

ΑΟΘΟΝ 19ο: ΒΙΑΒΔΠ ΠΡΑ ΔΟΓΑ 

Ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε βιάβε επέξ-

ρεηαη ζηα έξγα, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ηνπ πνπ 

νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ή ζε κε ρξήζε 

ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηνπ 

θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

Λ. 1418/84, (άξζξν 58 παξ. 1 ηνπ Λ.3669/2008), σο ηζρχεη (άξζξν 157 ηνπ Λ. 4412/2016). Ν αλάδν-

ρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Θαηά 

ηα ινηπά φπσο ζην άξζξν 45 ηνπ Ξ.Γ. 609, (άξζξν 58 ηνπ Λ.3669/2008), σο ηζρχεη (άξζξν 157 ηνπ 

Λ. 4412/2016). 

 

 



ΑΟΘΟΝ 20ο: ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΔΞΗΒΙΔΤΖΠ 

Ν Γηεπζχλσλ, απφ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχηαη κεηά απφ εηδνπνίεζε 

ηεο ππεξεζίαο, λα ζπλνδεχεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ επηβιέπνπλ ή δηεπζχλνπλ ή επηζεσξνχλ ηα έξγα, 

θαηά ηηο κεηαβάζεηο γηα επίβιεςε, έιεγρν ή επηζεψξεζε ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ ή ζε άιινπο ηφπνπο 

παξαγσγήο. 

ΑΟΘΟΝ 21ο:ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 

21.1. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ ηπρφλ παξάδνζε γηα ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ή ηνπ 

φινπ έξγνπ, κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ, λ’ αθαηξέζεη θαη λ’ απνκαθξχλεη απφ φινπο ηνπο ρψξνπο 

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

εξγαιεία, ηθξηψκαηα, πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη πεξηθξάγκαηα πιενλάδνληα, ρξήζηκα ή άρξεζηα 

πιηθά λα θαζαξίζεη κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηελ παξά-

δνζή ηνπο απνιχησο θαζαξψλ, θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα φηη απαηηείηαη, νχησο ψζηε ην έξγν 

λα παξαδνζεί θαζ’ φια έηνηκν γηα ρξήζε θαη ιεηηνπξγία. 

21.2. Αλ κεηά ηελ έγγξαθε εληνιή ηεο πεξεζίαο, ν αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηηο παξά πάλσ εξγαζίεο 

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

νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ ηεο δαπάλεο παξαθξα-

ηνχκελεο απφ ηελ ακέζσο επφκελε πιεξσκή. 

ΑΟΘΟΝ 22ο: ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

22.1. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζην εξγνηάμην, φια ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηνπο φξνπο πγηεηλήο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ξ.Γ. 447/1975, φπσο απηφ ζπκπιε-

ξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα. 

22.2. Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδν-

ζε θάζε θαηά λφκσλ αδείαο, θαζηζηάκελνο απνθιεηζηηθά θαη νπζηαζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε πα-

ξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

22.3. Δπίζεο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζηα εξγνηάμηα φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη 

απφ ην Λφκν, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ ζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 27/2012/ΞΑΛ θαη ΞΝΚΔΓΗ, 

ην Ξ.Γ. 447/75-778/80-1083/81- Λ. 16/1996, 17/1996, 305/1996, 88/1999, «πεξί κέηξσλ αζθα-

ιείαο θαηά ηελ εθηέιεηλ εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θάζεο θχζεσο έξγσλ, αξ-

κνδηφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ» θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 παξ. 7 ηνπ Λ. 4412/2016 σο η-

ζρχεη θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

22.4. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο πεξί ηάμεσο θαη αζθαιείαο επί αηπρεκάησλ Αζηπλνκη-

θέο Γηαηάμεηο θαη έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ή βιάβε πνπ ζα ζπκβεί 

ζηνλ ίδην, ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζε ηξίηνπο απφ ελέξγεηεο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

22.5. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη ηα απαηηνχκελα ζήκαηα θαη πηλαθίδεο ζε φιεο γεληθά ηηο 

ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο θαη λα θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. 

22.6. Ν αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ 

απαηηνχκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο. 
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22.7. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψζεη ακέζσο ζηε Γηεπζχλνπζα ην Έξγν πεξεζία, φιεο ηηο 

απεπζπλφκελεο ή θνηλνπνηνχκελεο ζ’ απηφλ δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ ζρεηηθά 

κε κέηξα ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ζε φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

22.8. Ν αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ηηο επζχλεο γηα ην θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

απαζρνινχκελν εξγαηνηερληθφ θ.ιπ. πξνζσπηθφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ζπκβεί αηχρεκα ζ’ απ-

ηφ. 

22.9. Ν αλάδνρνο έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ξ.Γ. 

609/85 (άξζξν 37 ηνπ Λ. 3669/2008), σο ηζρχεη (άξζξν 153 ηνπ Λ. 4412/2016). 

22.10. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ λα πξνζθνκίζεη ρσξίο επηπιένλ απνδεκί-

σζε:  

Α) πεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ – Δγθαηαζηάηε γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ηνπ θηηξίνπ. Ρπρφλ 

έμνδα πξνο ηε ΓΔΖ βαξχλνπλ ηνλ Θχξην ηνπ έξγνπ.  

Β) πεχζπλε Γήισζε απφ Ζιεθηξνιφγν ή Κεραλνιφγν Κεραληθφ πξνο ηελ Ξπξνζβεζηηθή πε-

ξεζία καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηνπ θηηξίνπ απφ άπνςε 

Ξπξαζθάιεηαο 

ΑΟΘΟΝ 23ο: ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΖ ΡΗΚΥΛ ΚΝΛΑΓΝΠ 

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηηκψλ κνλάδνο εξγαζηψλ γηα ηελ παξνχζα εξγνιαβία, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

Λ. 1418/84 (άξζξν. 10) θαζψο θαη ηνπ Ξ.Γ. 609/85 (άξζξν 41) σο ηζρχεη (άξζξν 153 ηνπ Λ. 

4412/2016) 

 

ΑΟΘΟΝ 24ο: ΔΟΓΝΙΑΒΗΘΑ ΞΝΠΝΠΡΑ - ΔΞΗΒΑΟΛΠΔΗΠ 

24.1. Πηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχεη ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18% γηα ηελ αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ 

εθηεινχληαη θαζψο θαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα θαλνληζζνχλ κε Λέεο Ρηκέο Κνλάδνο. 

24.2. Γηα ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ζα πξνζηίζεηαη ζηελ πξαγκαηηθή δαπάλε 

πιηθψλ θαη εκεξνκηζζίσλ εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18% κεησκέλν θαηά ηε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 42 παξ. 10 ηνπ Ξ.Γ. 609/85 σο ηζρχεη (άξζξν 153 

ηνπ Λ. 4412/2016). 

Γηα ηηο δηάθνξεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (ΗΘΑ, ΡΔΑΔΓΜΔ, θ.ιπ.) ηνπ εξγνδφηε επί ησλ εκεξνκη-

ζζίσλ ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο θαηαβάιιεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο πεξεζίαο ην 

αλάινγν πνζφλ ην νπνίνλ ηνπ απνδίδεηαη κε πηζηνπνίεζε ρσξίο εξγνιαβηθφ πνζνζηφ. Γηα αμία π-

ιηθψλ πνπ ηπρφλ ζα ρνξεγήζεη ε πεξεζία ζηνλ αλάδνρν, δελ θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ πνζν-

ζηφ. 

24.3. Ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη ησλ θφξσλ, ηειψλ, δαζκψλ, θξαηήζεσλ θαη νπνηεζδήπνηε άιισλ 

λφκηκσλ επηβαξχλζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 παξ. 6 ηνπ Λ.4412/2016.  

24.4. Νπνηαδήπνηε απαιιαγή απφ ηηο επηβαξχλζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 24.3 ζα γίλεηαη 

πξνο φθεινο ηνπ έξγνπ θαη ην αληίζηνηρν πνζφ ζα αθαηξείηαη απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 

Αληίζεηα θάζε ηπρφλ πξφζζεηε επηβάξπλζε, εθηφο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ή ηπρφλ παξαθξαηή-



ζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν γηα ινγαξηαζκφ ηεο πεξεζίαο θαη 

πηζηνπνηείηαη άηνθα ππέξ ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο. 

 

ΑΟΘΟΝ 25ο: ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

25.1. Πηηο δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θαησηέξσ εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά απηφλ: 

1. Νη δαπάλεο νη ζρεηηθέο κε ην εξγνιαβηθφ ζπκθσλεηηθφ. 

2. Απνδεκηψζεηο ηδηνθηεηψλ, εθκηζζσηψλ ή κηζζσηψλ: 

α) ησλ πεξηνρψλ ιήςεσο αδξαλψλ θαη αξγψλ πιηθψλ 

β) ησλ ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσο κεραλεκάησλ θαη εξγνηαμίσλ γεληθά 

γ) νη δαπάλεο απνδεκηψζεσο κεραλεκάησλ πεγέο ιήςεσο πιηθψλ (αδξαλψλ θαη ιίζηλσλ πιηθψλ 

θαη λεξνχ) θαζψο θαη ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο πξνο απηέο. 

25.2. Νίθνζελ λνείηαη φηη ζε πεξίπησζε δεκηψλ ή αηπρεκάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ 

παξαγσγή θαη κεηαθνξά πιηθψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα. Ζ πε-

ξεζία δελ αλαιακβάλεη επζχλε ή ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο γηα ηηο αλσηέξσ αηηίεο. 

25.3. Νη πξφζζεηεο δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο νη νπνίεο ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ην ζηάδην εθηέιε-

ζεο, ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αλάγθε εθκεηαιιεχζεσο πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ α-

λάδνρν.  

 

ΑΟΘΟΝ 26ο: ΛΘΡΔΟΗΛΖ ΘΑΗ ΞΔΟΥΟΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ – ΞΟΝΠΘΔΡΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

26.1. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ξπζκνχ πξνφδνπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζπκβαηη-

θψλ πξνζεζκηψλ κε ηα αλαγθαία πεξηζψξηα πξνο θάιπςε απξφβιεπησλ δπζρεξεηψλ, ν αλάδνρνο 

νθείιεη φηαλ θαη φπνπ απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο βάξδηεο εξγαζίαο, λα ε-

θαξκφδεη ππεξσξηαθή εξγαζία θαη λα πξνβαίλεη ζε ελίζρπζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εξγνηαμηα-

θψλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ. 

26.2. Ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα νπνηεζδήπνηε επηβαξχλζεηο ηνπ, 

πξνθαινχκελεο απφ ηελ αλσηέξσ αχμεζε ζε εξγαηηθά, εμνπιηζκφ, πιηθά, θαχζηκα, θ.ιπ., έζησ 

θαη αλ ηέηνηα αχμεζε (ζε βάξδηεο, ψξεο εξγαζίαο, εμνπιηζκνχ, εγθαηαζηάζεηο) είλαη πέξαλ ησλ 

πξνβιέςεσλ ηνπ εγθξηζέληνο απφ ηελ πεξεζία πξνγξάκκαηνο θαηά ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. 

26.3. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί εγθαίξσο ζηελ πεξεζία εγγξάθσο, νπνηαδήπνηε αιιαγή 

ζηηο ψξεο εξγαζίαο (ρξεζηκνπνίεζε λπθηεξηλήο βάξδηαο, εξγαζία θαηά ηηο Θπξηαθέο θαη ενξηέο 

θ.ιπ.), θαζψο θαη αιιαγέο ζην θχξην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο. 

26.4. Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε Λνκνζεζία 

δηαηάμεηο σο πξνο λπθηεξηλή θαη ππεξσξηαθή εξγαζία (π.ρ. απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ, κέηξα α-

ζθαιείαο θ.ιπ.). 



 

ζει. 19/39               ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

26.5. Δθ’ φζνλ θαζίζηαηαη αλαγθαίν θαηά ηελ θξίζε ηεο πεξεζίαο λα εθηειέζεη εξγαζία λπθηεξηλή, 

ππεξσξηαθή ή θαηά ηηο Θπξηαθέο θαη ενξηέο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη 

πξνο ηηο εληνιέο ηεο πεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε κε δαπάλεο ηνπ, ησλ παξά πάλσ εξγαζηψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 27ο: ΓΟΝΚΝΗ ΞΟΝΠΞΔΙΑΠΖΠ–ΓΗΔΜΑΓΥΓΖ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ 

27.1. Ν αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηηο κεηαθνξέο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ κφλν ηνπο πθηζηακέ-

λνπο δξφκνπο ή ζα ρξεζηκνπνηεί θαηφπηλ νδεγηψλ ηνπ Δξγνδφηνπ πξνζσξηλνχο δξφκνπο, ή ζα 

θαηαζθεπάδεη πξνζπειάζεηο εθ’ φζνλ ην επηηξέςεη ν Δξγνδφηεο. Πε θακηά δε πεξίπησζε δελ ζα 

παξαθσιχεη, έζησ θαη ζπνξαδηθά ηελ θπθινθνξία ζε απηνχο. 

27.2. Όζνλ αθνξά ηνπο ελ ιεηηνπξγία δξφκνπο, ν αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη δελ κπνξεί 

λα θπθινθνξήζεη φρεκα βάξνπο κεγαιχηεξνπ εθείλνπ γηα ην νπνίν έρεη ππνινγηζηεί ε αληνρή ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ. Πε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηε ε δηέ-

ιεπζε βαξέσλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο χζηεξα απφ ζπλελλφ-

εζε κε ηηο αξκφδηεο αξρέο λα θάλεη ηηο αλαγθαίεο εληζρχζεηο θαη λα βξεη νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν 

δηαβάζεσο. Νπσζδήπνηε εθ’ φζνλ θάλεη ρξήζε ηέηνησλ νδψλ (εληφο ησλ αλσηέξσ πεξηνξηζκψλ), 

ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζε ησλ δξφκσλ απηψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πιήξνπο εθηειέζεσο 

ηεο ζπκβάζεσο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ. 

27.3. Νίθνζελ λνείηαη, φηη ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαγσγή - κεηα-

θνξά πιηθψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα. Ζ πεξεζία δελ αλαιακβά-

λεη επζχλε ή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή δαπαλψλ ή απνδεκηψζεσλ γηα ηηο παξαπάλσ αηηίεο. 

27.4. Νη κεηαθνξέο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ ζα εθηεινχληαη κέζσ ησλ δξφκσλ θαη ησλ δηαδξφκσλ πνπ 

ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ πεξεζία. 

27.5. Πηελ πεξίπησζε δηαθφξσλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ πξνζσξηλήο ρξήζεσο 

γηα ηε δηακφξθσζε ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ θαη θάιπςε γεληθά θαηαζθεπαζηηθψλ αλαγθψλ, νη 

δαπάλεο ζα επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο ε θαηαζθεπή ησλ πάζεο θχζεσο νδψλ πξνζπειά-

ζεσο γηα πξφζβαζε ηεο ζέζεσο ησλ έξγσλ, δαλεηνζαιάκνπο θαη ιαηνκεία βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

27.6. πνρξενχηαη επίζεο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Ν.Θ. ζή-

καλζε εκέξαο θαη λχθηαο ησλ ρψξσλ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ κε ηηο θαηάιιειεο θάζε θνξά πηλαθί-

δεο, θαλνχο θ.ιπ., πξνο θαζνδήγεζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε ηνπ .ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ. αξηζ. ΒΚ 5/30058/6.12.82, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ππ’ αξηζκ. 

11/Β/23.3.83 ΔΘ. Πηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά απ-

ηφκαηα αλαβνζβχλνληα ζήκαηα (FLASH LIGHTS). 

27.7. Δθηφο ηνχησλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηνπνζέηεζε εκπνδίνπ ηχπνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ 

πεξεζία. Ρα εκπφδηα απηά ζα ηνπνζεηνχληαη ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ έξγνπ (αξρή, ηέινο θαη ζε 

ελδηάκεζα ζεκεία αλαιφγσο ηνπ εθηεινπκέλνπ έξγνπ) θαη πάλησο ζε αξηζκφ φρη ιηγφηεξν ησλ 

δχν αλά πελήληα κέηξα. 

27.8. Ν θχξηνο ηνπ έξγνπ επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ηχπν ηνπ εκπνδίνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 



27.9. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε φια ηα παξαπάλσ ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηεο ζρεηηθήο 

δαπάλεο πεξηιακβαλνκέλεο ζην πνζνζηφ Γελ. Δμφδσλ, Νθέινπο θ.ιπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 28ο: ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ – ΓΗΔΘΝΙΛΠΔΗΠ ΠΔ ΑΙΙΝΠ ΔΟΓΝΙΖΞΡΔΠ 

28.1. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο 

γχξσ απφ ην ρψξν πνπ ηνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ πεξεζία, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. Θα είλαη 

ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε ηξίηνπο ιφγσ απζαηξέηνπ θνπήο ή βιάβεο ζε 

δέλδξα ή θαιιηέξγεηεο. 

28.2. Πε πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πιεζίνλ ππαξρφλησλ έξγσλ, ν αλάδνρνο ζα επζχλεηαη ζην 

αθέξαην γηα ηπρφλ θαηαζηξνθέο ή δεκηέο πνπ ζα επηθέξεη ζηα έξγα απηά θαη ππνρξενχηαη λ’ απν-

θαηαζηήζεη ηα ππάξρνληα έξγα ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε κε δαπάλεο ηνπ. 

28.3. Ν αλάδνρνο πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηηο δηειεχζεηο άιισλ εξγνιεπηψλ ή εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ 

πνπ εθηεινχλ έξγα ηεο ππεξεζίαο ή άιισλ θξαηηθψλ πεξεζηψλ. 

28.4. Ν αλάδνρνο πξέπεη λα νξγαλψζεη ηα ζπλεξγεία απηά θαηά ηηο Γηαηάμεηο ησλ πεξί Δξγαηψλ θαη 

Δξγαζίαο 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 

πεξεζία δελ αλαιακβάλεη επζχλε ή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ γηα ηηο παξαπάλσ 

αηηίεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 29ο: ΣΟΝΛΝΠ ΔΓΓΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΔΟΓΥΛ 

29.1. Ν ρξφλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ησλ έξγσλ θαζνξίδεηαη ζε 15 κήλεο απφ ηελ βεβαίσζε 

πεξαίσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Λ.3669/2008, σο ηζρχεη (άξζξν 171 Λ. 4412/2016). Ν 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί κε δηθά ηνπ έμνδα ηα έξγα απφ ηελ βεβαησκέλε πεξά-

ησζε ηνπ έξγνπ κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο. Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη 

ζχκθσλα κε ην Λφκν ζε 6 κήλεο απφ ηελ βεβαησκέλε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξ-

ζξν 73 ηνπ Λ.3669/2008, σο ηζρχεη (άξζξν 170 Λ. 4412/2016). 

29.2. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 Λ.3669/2008, σο ηζρχεη (άξ-

ζξν 172 Λ. 4412/2016). 

 

ΑΟΘΟΝ 30ο: ΦΝΟΝΗ, ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ, ΡΔΙΖ, ΓΑΠΚΝΗ, ΓΥΟΑ ΔΝΟΡΥΛ Θ.ΙΞ. 

30.1. Ρν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ……………………………………. ……………………. ……………, ζπλεπψο νη 

πιεξσκέο ηνπ αλαδφρνπ ζα ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο (γηα ηα έξγα Ξξνυπνινγηζκνχ 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ) θξαηήζεηο, σο θαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο, απφδνζε 

Φ.Ξ.Α. θ.ιπ.). 

30.2. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ θαζνξηδνκέλσλ 

(κε ηηο εθάζηνηε απφ ην πνπξγείν εξγαζίαο εθδηδφκελεο απνθάζεηο) δψξσλ-ενξηψλ Ξάζρα θαη 

Σξηζηνπγέλλσλ θαζψο θαη απνδεκηψζεσο ιφγσ απνιχζεσο, θαζψο θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ λνκί-



 

ζει. 21/39               ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

κσλ εηζθνξψλ ηνπ ππέξ ησλ Αζθαιηζηηθψλ θαη Δπηθνπξηθψλ Νξγαληζκψλ ή Ρακείσλ φπσο ην ΗΘΑ 

(αθφκα θαη αλ ην έξγν εθηειείηαη εθηφο αζθαιηζηηθήο πεξηνρήο Η.Θ.Α.) θ.ιπ. 

Ζ θαηαβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ θξαηήζεσλ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηε πξνζθφκηζε θαλνληθήο απν-

δείμεσο πξηλ απφ ηελ πιεξσκή θάζε ινγαξηαζκνχ. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 31ο: ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ–ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ–ΞΙΖΟΥΚΔΠ 

Νη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη απφ ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ 

Λ.3669/2008, σο ηζρχεη (άξζξν 152 Λ. 4412/2016) θαη ππνγεγξακκέλνη ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχ-

λνπζα πεξεζία ζηα απαηηνχκελα αληίηππα πξνο έιεγρν θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν ηνπ 

ελφο κήλα. Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία κεηά ηνλ έιεγρν εγθξίλεη απηνχο. H πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ γί-

λεηαη ηκεκαηηθά κε βάζε ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέζα ζηα φξηα ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Λ.4412/2016 

 

ΑΟΘΟΝ 32ο: ΚΔΡΟΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΡΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ – ΕΖΚΗΔΠ ΠΔ ΡΟΗΡΝΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥ-

ΦΔΙΔΗΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

32.1. Θάζε είδνπο εξγαζίεο, φπσο εξγαζίεο, εθζθαθψλ, θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ, νδνζηξσζίαο 

θ.ιπ. ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ εγθαηαζηά-

ζεηο θάζε θχζεο πνπ παξακέλνπλ. Ρέηνηεο εγθαηαζηάζεηο είλαη νδνζηξψκαηα, πεξηθξάμεηο, ηερλη-

θά έξγα, δίθηπα θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ ή θνηλνηηθψλ ή ηδησηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, φπσο αξ-

δεπηηθά θξεάηηα, αξδεπηηθνί αχιαθεο, δίθηπα ηξνθνδνηηθά ή δηαλνκήο ειεθηξηθνχ λεξνχ, ηειε-

θσλνδφηεζεο θ.ιπ. θαη ηα νπνία γηα ζπληνκία νλνκάδνληαη δίθηπα Ν.Θ.Ω. Ζ επηδεηνχκελε ηδηαίηε-

ξε πξνζνρή, απνζθνπεί ζην λα απνθεπρζνχλ δεκηέο, αηπρήκαηα, βιάβεο, δπζιεηηνπξγίεο, θ.ιπ., 

γηα ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο. 

Νπνηαδήπνηε δεκηά, ε νπνία νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηε-

ιεί απηφο ην έξγν ή ζε ακέιεηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ έξγσλ, βαξχλεη απνθιεηζηη-

θά ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη νιφθιεξε ηε δαπάλε επαλφξζσζεο 

ηεο δεκηάο. 

32.2. Ν αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ζε κεξηθά ηκήκαηα ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ησλ έξγσλ 

θαη θνληά ζ’ απηά, πηζαλφλ λα βξίζθνληαη ζηχινη ηεο ΓΔΖ θαη ΝΡΔ, ζσιήλεο χδξεπζεο θ.ιπ. Έηζη 

ζα παξαζηεί αλάγθε, παξάιιεια πξνο ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, πνπ ζα εθηεινχληαη 

απ’ απηφλ, λα εθηειεζζνχλ απφ Δηαηξείεο ή Νξγαληζκνχο ή πεξεζίεο ή θαη ηνλ ίδην θαη εξγαζίεο 

γηα ηε κεηαηφπηζε ζηχισλ ή ηελ απνκάθξπλζε γξακκψλ θ.ιπ. 

32.3. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεξγεί θαη λα νριεί ηηο παξαπάλσ εηαηξείεο, Νξγαληζκνχο 

Θνηλήο Ωθειείαο θ.ιπ., γηα ηελ επίζπεπζε ηεο απνκάθξπλζεο ησλ πην πάλσ εκπνδίσλ, λα δηεπθν-

ιχλεη απξνθάζηζηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιιεη νπνηα-

δήπνηε αμίσζε απνδεκίσζεο ηνπ γηα θαζπζηεξήζεηο ή δπζρέξεηεο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θπξί-

σο έξγν ηνπ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ παξάιιεισλ εξγαζηψλ απνκάθξπλζεο ζηχισλ, κεηαηφπηζεο 

γξακκψλ θ.ιπ. Αληίζεηα απηφο νθείιεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα 



λα απνθεπρζνχλ βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πην πάλσ εηαηξεηψλ. Πε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ 

ζπκβνχλ ηέηνηεο βιάβεο, ζα βαξχλνπλ νπσζδήπνηε ηνλ αλάδνρν. 

 

ΆΟΘΟΝ 33ο: ΠΣΔΓΗΝ & ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΔΗΛΖΠ (Π.Α. & Φ.Α.) 

Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δξγνηαμίνπ, ν Αλάδνρνο κεξηκλά γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

Πρεδίνπ Αζθαιείαο & γείαο (Π.Α..) θαη γηα ηελ θαηάξηηζε Φαθέινπ Αζθάιεηαο &γείαο (Φ.Α.) φπσο 

επηηάζζεη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΞΓ/ηνο 305/96. 

Δπεηδή ζην Δξγνηάμην ηνπ ελ ιφγσ Έξγνπ ζα είλαη παξφληα πνιιά ζπλεξγεία ζα νξηζηεί απφ ηνλ Αλά-

δνρνο Ππληνληζηήο ζε ζέκαηα Αζθάιεηαο & γείαο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζνχλ ηα θαζήθνληα πνπ πξν-

βιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΞΓ 305/96 θαη ζα έρεη ηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπν-

ληαη θαη γηα ηνπο Ρερληθνχο Αζθαιείαο απφ ην ΞΓ 294/88. 

Δθ’ φζνλ ν Αλάδνρνο θξίλεη φηη ζπληξέρεη κηα εθ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξά-

γξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΞΓ/ηνο 305/96νθείιεη λα δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε (παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 

12 ηνπ ΞΓ 305/96). 

Θαηά ηελ Νξηζηηθή Ξαξαιαβή ηνπ Έξγνπ ε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ειέγρεη θαη ηελ χπαξμε θαη 

πιεξφηεηα ηνπ Φ.Α.., (ην νπνίν θαη παξαδίδεηαη πιένλ ζηνλ θχξην ηνπ Έξγνπ) πξνθεηκέλνπ λα πα-

ξαιάβεη ην Έξγν, ζηνηρείν πνπ αλαγξάθεηαη ζην Ξξσηφθνιιν Ξαξαιαβήο. 

Ξξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ (Π.Α.. 

θαη Φ.Α..). 

33.1. Θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, δη-

αηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΘηΔ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο 

αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Πχζηεκα Νξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο γείαο Δξγαζίαο (Π.Ν.Γ.Α..Δ.). 

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην Π.Ν.Γ.Α..Δ. ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο 

θίλδπλνο ζην ειάρηζην. 

Ωο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην Π.Ν.Γ.Α..Δ. νξίδνληαη νη εμήο: 

33.2. Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ. 

33.2.1 Νξηζκφο 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 α-

παηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Λ. 1568/85, ΞΓ 17/96, ΞΓ 305/96, ΞΓ 294/88). Ζ αλάζεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο Δξγαζίαο θα-

ζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία 

θαη ζην Αξκφδην Θ.Δ.Ξ.Δ.Θ. ηνπ Π.ΔΞ.Δ. Γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ 

αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ Δξγαζίαο, κεηξήζεηο, αλαπξνζαξκνγή ή θαη 

εθπφλεζε ηνπ Π.Α.. θαη Φ.Α.. πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, 
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εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θιπ. Ν αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

ή θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (ΞΓ 95/99, ΞΓ 17/96) απφ ην πνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή 

πεξεζία Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Θηλδχλνπ (ΔΜ..Ξ.Ξ.). 

33.3 Θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα Α..Δ.. 

33.4 Νξγάλσζε ππεξεζηψλ Α..Δ. ππεξγνιάβσλ. 

33.5 Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο. 

Θαη’ ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα αλαθνξά αηπρήκαηνο, δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ 

θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο, ρξήζε κέζσλ αηνκη-

θήο πξνζηαζίαο, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ. 

33.6 Θαηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ π.ρ. γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην Π.Α.. ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο. 

33.6.1. Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ. 

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ, ηνπ εμνπιη-

ζκνχ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθηφο αλ άιισο νξίδε-

ηαη ζηε λνκνζεζία ή ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλν-

ληαη. Νη επηζεσξήζεηο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη γξαπηά. Άιιεο πξνβιέςεηο 

Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην Έξγν πξνο ην αξκφδην 

Θ.Δ.Ξ.Δ.Θ. ηνπ Π.ΔΞ.Δ. 

Θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα Α..Δ.. 

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

Ξξφβιεςε γηα ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα Α..Δ. κε ηνλ ζπληνληζηή Α..Δ. θαη 

ηνπο ππεξγνιάβνπο, παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηνπ ηαηξνχ Δξγαζίαο. 

33.6.2. πνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε Π.Α.. θαη Φ.Α.. 

Ν ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

Πρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη γείαο ηεο Κειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο 

φζνλ αθνξά ζέκαηα Α..Δ. θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ Φ.Α.. 

Ρν Π.Α.. αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (Φ.Α..) ε-

κπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. Ππλεπψο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο 

θαη γείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ζηνλ ΘηΔ 

ελεκεξσκέλνο ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηα-

ζθεπάζζεθε. 

33.6.3. Ρν Π.Α.. πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 

Γεληθά 

Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ 

Πχληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ Πηνηρεία θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

Πηνηρεία ηνπ ππνρξένπ γηα εθπφλεζε ηνπ Π.Α.. 

33.6.4. Ξιεξνθνξίεο γηα ηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο. 



33.6.5. Πηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζί-

αο. 

33.6.6. Οχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

33.6.7. Θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ. 

33.6.8. Ππλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ. 

33.6.9. Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α΄ βνεζεηψλ. 

33.6.10. Κειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο π.ρ. εη-

δηθνί ηχπνη ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ, ή επηρσκάησλ θιπ. Θαη δηαηά-

μεηο γηα πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο. 

33.6.11. Θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη απνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην 

εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

33.6.12. Ρελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο επηθηλ-

δπλφηεηαο θάζε θάζεο θαη ππφθαζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφ-

ηεηαο π.ρ. 

Σ= Σακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ 

Κ= Κέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ 

= ςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ 

Πε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη π-

πφςε νη επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη. 

33.6.13. Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 

33.6.14. 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 

(Ξαξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΞΓ 305/96). 

 

33.7. Ν Φ.Α.. πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 

33.7.1. Α Γεληθά : 

Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ 

Αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ  

Αξηζκφ αδείαο 

Πηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

Πηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ ΦΑ. 

33.7.2. Β Πηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ : 

Ρερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

Ξαξαδνρέο κειέηεο 

Ρα ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζζε» 

33.7.3. Γ Νδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ φιε ηελ δηάξθεηα 



 

ζει. 25/39               ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, π.ρ. εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θιπ. Δλδεηθηηθά 

νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφ-

ξσλ εξγαζηψλ, ζηελ ;απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, ειεθηξνδφ-

ηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ, θιπ.) ζηελ ππξαζθάιεηα θιπ. 

33.7.4. Γ Eγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο θαη Ππληήξεζεο ηνπ έξγνπ. 

Ρν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη: 

 Ρνλ Θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ π.ρ. φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηε ρξήζε 

ηνπ έξγνπ απφ ηνπο ρξήζηεο, βαζηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ 

ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ψζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην έξγν θαη ηη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε εθηάθησλ γεγνλφησλ. 

 Νδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ π.ρ. ν-

δεγίεο ρξήζεο ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξ-

γνιαβία ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θιπ. 

 Νδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Ξεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξην-

δηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην Π.Α.. θαη ν Φ.Α.. ηεξνχ-

ληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη ζηελ δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξ-

ρψλ. Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή 

ησλ Π.Α..-Φ.Α.. 

Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη γείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΘηΔ. 

 

ΑΟΘΟΝ 34o: ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΚΔΡΟΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ ΠΡΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ * 

1 πξνζηίζεηαη θαη’ εθαξκνγή ηεο Δγθπθιίνπ 27 ΓΗΞΑΓ/νηθ/369/15.10.12 

1. Ν 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: ΞΓ 

305/96 (αξ.7-9), Λ.3669/08 (αξ. 37 παξ.7), Λ. 3850/102 (αξ. 42), σο ηζρχεη (άξζξν 138 παξ.7 

Λ.4412/2016). 

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

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), σο ηζρχεη (άξζξν 

138 παξ.7 Λ.4412/2016). 

β. Λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην Πρέδην Αζθάιεηαο θαη 

γείαο (ΠΑ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΞΔΘΑ: ΓΗΞΑΓ/νηθ.177/2-3-01, 

ΓΔΔΞΞ/85/14-5-01 θαη ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ 889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο 

θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε 

                                           
1 H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΞΓ 305/96. 
2 O Λ.3850/10 Θχξσζε ηνπ Θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδν-

ληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ: Λ.1568/85, ΞΓ 294/88, ΞΓ 17/96, θιπ. 



θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Λ. 3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182), σο 

ηζρχεη (άξζξν 138 παξ. 7 Λ.4412/2016).  

γ. Λα επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέ-

λσλ, 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: ΞΓ 1073/81 (αξ. 111), ΞΓ 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 θαηα-

λννχλ 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 εμεηδη-

θεπκέλε εηαηξεία). 

3. Πύμθωνα με ηα πποαναθεπόμενα ηηρ παπ. 2, ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι να ηηπεί ηα ακό-

λοςθα : 

3.1. Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - Πρέδην Αζθάιεηαο γείαο (ΠΑ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο γείαο 

(ΦΑ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 

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 πεξηζ-

ζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξν-

κίζζηα: ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην πα-

ξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΞΓ 305/96. 

β.  Λα αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΠΑ-ΦΑ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηε-

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

θαη ηελ Α ΓΔΔΞΞ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΞΔΘΑ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ. 3669/08 (αξ. 37 

παξ. 8 θαη αξ.182), σο ηζρχεη (άξζξν 138 παξ. 7 Λ.4412/2016). 

γ.  Λα αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιή-

ςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ πεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ 

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

δηαηηεξφηεηέο ηνπ, θ.ιπ, (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιη-

ηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θ.ιπ.). 

δ.  Λα αλαπξνζαξκφζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

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

κελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο: ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη 

Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΞΔΘΑ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ. 3669/08 (αξ. 

37 παξ.8 θαη αξ.182), σο ηζρχεη (άξζξν 138 παξ.7 Λ.4412/2016). 

ε.  Λα ηεξήζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 

10) θαη Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΞΔΘΑ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ε-

ιεγθηηθψλ αξρψλ. 

ζη. Ππκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην Πρέδην Αζθάιεηαο γείαο (ΠΑ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο 

γείαο (ΦΑ).  



 

ζει. 27/39               ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

Ρν ΠΑ 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 ΦΑ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά 

αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

1.  Ρν πεξηερφκελν ηνπ ΠΑ θαη ηνπ ΦΑ αλαθέξεηαη ζην ΞΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5- 7) θαη ζηηο Α: ΓΗ-

ΞΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΞΔΘΑ νη νπνίεο ελζσκαηψ-

ζεθαλ ζην Λ.3669/08 (αξ. 37 θαη 182), σο ηζρχεη (άξζξν 138 Λ.4412/2016). 

2.  Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΠΑ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ : 

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

ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 

β.  Νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο: Ξ.Γ.305/96 (αξζ.12 

παξάξηεκα ΗΗ). 

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 (ΠΑ,ΦΑ) 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 Π.ΔΞ.Δ. 

3.  Ν ΦΑ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε 

Γεκφζηνπ Έξγνπ: Α ΓΔΔΞΞ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΞΔΘΑ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην 

Λ.3669/08 αξ. (73 θαη 75),σο ηζρχεη (άξζξν 170 θαη 172 Λ.4412/2016). 

4.  Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην 

ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ: ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη Α ΓΗ-

ΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΞΔΘΑ. 

5.  Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΠΑ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ΔΓΘΘΙΗΝ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΞΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΞΔΘΑ. 

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

πγείαο 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α.  Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφ-

κελνπο 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). 

γ.  Ρα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα ε-

θηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο πεξεζίεο Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφ-

ιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επη-

ρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψ-

ξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο: Λ.3850/10 (αξ.9). 



δ.  Πηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ: ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξ-

γαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 

1.  Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθη-

ζηακέλσλ 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 π-

πνδείμεηο ηνπο ν Ρερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Λ.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 

παξ.1). Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. Ρν 

βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ 

ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκ-

βνπιέο 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 γείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ..Α.Δ) ή ζηνλ εθ-

πξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα 

άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Λ.3850/10. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσ-

ξεηή 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). Ρα κέηξα πνπ ιακβάλν-

ληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππν-

δείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο 

εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ 

θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα 

ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο 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. Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ) 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ), φηαλ απαη-

ηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξ-

γαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ .Α 

130646/1984 ηνπ (η.) πνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

Ρν ΖΚΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ .Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Ρκήκαηα ή Γξαθεία 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο 

Γ/λνπζαο πεξεζίαο, 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 επηζε-

σξεηήο εξγαζίαο, θιπ: ΞΓ 1073/81 (αξ.113 ), Λ.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΞΔΘΑ 

κε αξ.πξση. ΓΔΔΞΞ/208 /12-9-2003. 

 

3.4. Ππζρεηηζκφο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο γείαο (ΠΑ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ)  
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Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ Π Α θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Κ 

Α. Πηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Κ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηη-

ζκφο ηνπ ΠΑ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ 

/ δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΠΑ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη 

ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

 

4. Απαιηούμενα μέηπα αζθάλειαρ και ςγείαρ καηά ηην εκηέλεζη όλων ηων επγαζιών ζηο 

επγοηάξιο. 

4.1. Ξξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Κέηξα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθά-

ησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 

α.  Ρελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαί-

ηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ: ΞΓ 105/95, ΞΓ 305//96 

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

β.  Ρνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξη-

θψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην 

εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο: 

ΞΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 

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

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

ζεσλ απηψλ: ΞΓ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). 

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

ζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - 

αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, 

θιπ.: ΞΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Λ.3850/10 

(αξ.30, 32, 45). 

ε. Ρελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε 

ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ): ΞΓ 1073/81 

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

ζη. Ρελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Κέζσλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) ζηνπο εξγαδφκελνπο 

φπσο: πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιεί-

αο, 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: 

Ξ.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Λ.1430/84 (αξ.16-18), ΘΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΘΑ 

8881/94 θαη .Α. νηθ.Β.5261/190/97, Ξ.Γ. 396/94, Ξ.Γ. 305/96 (αξ.9, παξ.γ). 

4.2. Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε – ελαπφ-

ζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α.  Λα πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πε-

δψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 



 Ρελ .Α αξηζ. ΓΚΔΝ/Ν/613/16-2-2011 ηνπ η.ΞΚΔΓΗ: «Νδεγίεο Πήκαλζεο Δθηεινχκε-

λσλ Έξγσλ» (ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ, ηεχρνο 7) 

 Ρε ΘΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΞΔΘΑ θαη η.ΞΚΔΓΗ «πνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα 

ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ » 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο: Λ.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαηηελ 

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, θα-

ηάιεςεο 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 α-

παηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ 

θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ: 

ΞΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΞΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο 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: ΞΓ 216/78, ΞΓ 

1073/81 (αξ.85-91), ΘΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΞΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. 

IV κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ 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: ΞΓ 176/05, β) ζφξπβν: ΞΓ 85/91, ΞΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψ-

ξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: ΞΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζη-

θνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο: Λ.3850/10 (άξ. 36-41), ΞΓ 82/10. 

 

4.3. Κεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ. 

Νη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΞΓ 304/00 (αξ. 2).  

α.  Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκα-

ηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηα-

ζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφ-

δνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ): ΞΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), 

Λ.1430/84 (αξ.11-15), ΞΓ 31/90, ΞΓ 499/91, ΞΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΞΓ 89/99, ΞΓ 

304/00 θαη ΞΓ 155/04, ΞΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ 

παξ.7 - 9), ΘΑ 15085/593/03, ΘΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΞΓ 57/10, Λ.3850/10 (αξ. 34, 35). 

β. Ρα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 

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

1.  Ξηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

2.  Άδεηα θπθινθνξίαο 

3.  Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 
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4.  Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 

5.  Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκή-

κα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΞΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). Πεκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξη-

ζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.  

6.  Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηά-

ζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηε-

ιέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 

7.  Ξηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληί-

ζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη 

αξ.4. παξ.7 ). 

 

5. Λομοθεηήμαηα πος πεπιέσοςν ππόζθεηα απαιηούμενα μέηπα αζθάλειαρ και ςγείαρ ζηο 

επγοηάξιο, ηα οποία ηηπούνηαι καηά πεπίπηωζη, ανάλογα με ηο είδορ ηων επγαζιών ηος 

εκηελούμενος έπγος. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαη-

ηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ε-

θηεινχκελνπ έξγνπ. Ρα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 

5.1. Θαηεδαθίζεηο : 

Λ 495/76, ΞΓ 413/77, Ξ.Γ. 1073/81 (αξ. 18 -33, 104), ΘΑ 8243/1113/91 (αξ. 7), Α 

31245/93, Λ. 2168/93, Ξ.Γ. 396/94 (αξ. 9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), .Α. 3009/2/21- γ/94, 

.Α.2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: Α Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α 

Φ6.9/25068/1183/96, Ξ.Γ. 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ. 11), ΘΑ 

3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: .Α. Φ.28/18787/1032/00, ΞΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΞΓ 

2/06, ΞΓ 212/06,Α 21017/84/09. 

5.2  Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : 

Λ. 495/76, ΞΓ 413/77, ΞΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), Α αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα 

θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: Α Φ.28/18787/1032/00, Λ. 

2168/93, ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Α 3009/2/21-γ/94, Α 2254/230/Φ.6.9/94 θαη 

νη ηξνπ. απηήο: Α Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, ΞΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. 

απηνχ: ΞΓ 2/06, ΞΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ). 

5.3  Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Νδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε 

ζηέγεο. 

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

396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΞΓ 155/04, ΞΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 

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

5.4  Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 

ΞΓ 95/78, ΞΓ 1073/81 (αξ. 96, 99, 104, 105 ), ΞΓ 70/90 (αξ.15), ΞΓ 396/94 (αξ. 9 παξ.4 

παξαξη. ΗΗΗ), Ξπξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΘΑ αξ.νηθ.16289/330/99. 



5.5  Θαηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.) 

ΞΓ 778/80, ΞΓ 1073/81 (αξ.26-33, αξ.98), Α 3046/304/89, ΞΓ 396/94 (αξ. 9 παξ.4 παξαξη. 

ΗΗΗ), ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12). 

5.6. Ξξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ. 

(Πήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξ-

γεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άι-

ιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) 

Λ.495/76, ΞΓ 413/77, ΞΓ 225/89, ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: Α Φ.28/18787/1032/00, 

Λ. 2168/93, ΞΓ 396/94 (αξ. 9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Α 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: 

Α Φ. 6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ 6.9/25068/1183/96, Α 3009/2/21-γ/94, ΞΓ 455/95 θαη ε 

ηξνπ. απηνχ: ΞΓ 2/06, ΞΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10). 

5.7. Θαηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ιηκεληθά έξγα 

(πνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε 

ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ) ΞΓ 1073/81 (αξ. 100), Λ 1430/84 

(αξ. 17), ΞΓ 396/94 (αξ. 9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Α 3131.1/20/95/95, ΞΓ 305/96 (αξ. 12, πα-

ξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13). 

 

6. Ακολοςθεί καηάλογορ με ηα νομοθεηήμαηα και ηιρ κανονιζηικέρ διαηάξειρ πος πεπιλαμ-

βάνοςν ηα απαιηούμενα μέηπα αζθάλειαρ και ςγείαρ ζηο επγοηάξιο. 

ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΛΝΚΝΘΔΡΖΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΘΑΛΝΛΗΠΡΗΘΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ: 

«ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΚΔΡΟΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ ΠΡΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ» 

A. ΛΝΚΝΗ 
 

Β. ΞΟΝΔΓΟΗΘΑ ΓΗΑΡΑΓΚΑΡΑ 

Λ. 495/76 ΦΔΘ 337/Α/76 Ξ. Γ. 413/77 ΦΔΘ 128/Α/77 

Λ. 1396/83 ΦΔΘ 126/Α/83 Ξ. Γ. 95/78 ΦΔΘ 20/Α/78 

Λ. 1430/84 ΦΔΘ 49/Α/84 Ξ. Γ. 216/78 ΦΔΘ 47/Α/78 

Λ. 2168/ 93 ΦΔΘ 147/Α/93 Ξ. Γ. 778/80 ΦΔΘ 193/Α/80 

Λ. 2696/99 ΦΔΘ 57/Α/99 Ξ. Γ. 1073/81 ΦΔΘ 260/A/81 

Λ. 3542/07 ΦΔΘ 50/Α/07 Ξ. Γ. 225/89 ΦΔΘ 106/Α/89 

Λ. 3669/08 ΦΔΘ 116/Α/08 Ξ. Γ. 31/90 ΦΔΘ 31/Α/90 

Λ. 3850/10 ΦΔΘ 84/Α/10 Ξ. Γ. 70/90 ΦΔΘ 31/Α/90 

Λ. 4030/12 ΦΔΘ 249/Α/12 Ξ. Γ. 85/91 ΦΔΘ 38/Α/91 

Λ. 4412/16 ΦΔΘ 147/Α/16 Ξ. Γ. 499/91 ΦΔΘ 180/Α/91 

Γ.ΞΝΟΓΗΘΔΠ ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ Ξ. Γ. 395/94 ΦΔΘ 220/Α/94 

ΘΑ αξ. 8881/94 ΦΔΘ 450/Β/94 Ξ. Γ. 396/94 ΦΔΘ 220/Α/94 

Α αξ.νηθ. 31245/93 ΦΔΘ 451/Β/93 Ξ. Γ. 397/94 ΦΔΘ 221/Α/94 
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Α 3009/2/21-γ/94 ΦΔΘ 301/Β/94 Ξ. Γ. 105/95 ΦΔΘ 67/Α/95 

Α 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΔΘ 73/Β/94 Ξ. Γ. 455/95 ΦΔΘ 268/Α/95 

Α 3131.1/20/95/95 ΦΔΘ 978/Β/95 Ξ. Γ. 305/96 ΦΔΘ 212/Α/96 

Α Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΔΘ 677/Β/95 Ξ. Γ. 89/99 ΦΔΘ 94/Α/99 

Γ.ΞΝΟΓΗΘΔΠ ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ Β. ΞΟΝΔΓΟΗΘΑ ΓΗΑΡΑΓΚΑΡΑ 

Α Φ6.9/25068/1183/96 ΦΔΘ 1035/Β/96 Ξ. Γ. 304/00 ΦΔΘ 241/Α/00 

.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 ΦΔΘ 113/Β/97 Ξ. Γ. 155/04 ΦΔΘ 121/Α/04 

ΘΑ αξ.νηθ.16289/330/99 ΦΔΘ 987/Β/99 Ξ. Γ. 176/05 ΦΔΘ 227/Α/05 

ΘΑαξ.νηθ.15085/593/03 ΦΔΘ 1186/Β/03 Ξ. Γ. 149/06 ΦΔΘ 159/Α/06 

ΘΑ αξ. Γ13ε/4800/03 ΦΔΘ 708/Β/03 Ξ. Γ. 2/06 ΦΔΘ 268/Α/06 

ΘΑ αξ.6952/11 ΦΔΘ 420/Β/11 Ξ. Γ. 212/06 ΦΔΘ 212/Α/06 

Α 3046/304/89 ΦΔΘ 59/Γ/89 Ξ. Γ. 82/10 ΦΔΘ 145/Α/10 

Α Φ.28/18787/1032/00 ΦΔΘ 1035/Β/00 Ξ. Γ. 57/10 ΦΔΘ 97/Α/10 

Α αξ. νηθ. 433/2000 ΦΔΘ 1176/Β/00 
  

Γ. ΞΝΟΓΗΘΔΠ ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ Γ. ΔΓΘΘΙΗΝΗ 

Α 130646/84 ΦΔΘ 154/Β/84 ΔΓΘΘΙΗΝΠ 27/03 ΑΟ.ΞΟΩΡ.ΓΔΔΞ 

Ξ/208/12-9-03 

ΘΑ 3329/89 ΦΔΘ 132/Β/89 ΔΓΘΘΙΗΝΠ 6/08 ΑΟ.ΞΟΩΡ.ΓΗΞΑΓ/ 

νηθ/215/31-3-08 

ΘΑ 8243/1113/91 ΦΔΘ 138/Β/91 ΔΓΘΘΙΗΝΠ Π.ΔΞ.Δ ΑΟ.ΞΟ. 10201/12 

ΘΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 ΦΔΘ 187/Β/93 
  

ΘΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΔΘ 765/Β/93 
  

Α ΓΔΔΞΞ/νηθ/85/01 ΦΔΘ 686/Β/01 
  

Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/177/01 ΦΔΘ 266/Β/01 
  

Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/02 ΦΔΘ 16/Β/03 
  

Α ΓMEO/Ν/613/11 ΦΔΘ 905/Β/11 
  

Α 21017/84/09 ΦΔΘ 1287/Β/09 
  

Ξπξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, 

Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΔΘ 155/Β/96 
  

 

 

 



ΑΟΘΟΝ 35ο: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

35.1. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρνπλ εθαξκνγή νη ηζρχνπζεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαζψο θαη νη 

εγθεθξηκέλεο Ξξνδηαγξαθέο ηεο πεξεζίαο. Ξάλησο αλ ηπρφλ ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο ππάξρνπλ 

δηαηάμεηο, πεξηνξηζκνί ή θαη αξηζκεηηθά φξηα, πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε ή αληίθαζε κε φζα αλα-

θέξνληαη ζηελ παξνχζα Δ.Π.. ή κε ηνπο φξνπο ηνπ Ρηκνινγίνπ γηα ην ίδην ζέκα ζα ηζρχζνπλ θα-

ηά ζεηξά νη φξνη θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ρηκνινγίνπ ή ηεο Δ.Π.. 

35.2. Γηα ηελ θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε, δνθηκέο ησλ κεραλεκάησλ, ηνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο θαη αλην-

ρήο ησλ πιηθψλ, ζα ηζρχζνπλ νη επίζεκνη Διιεληθνί Θαλνληζκνί (π.ρ. ηνπ πνπξγείνπ Βηνκεραλί-

αο, ηεο ΓΔΖ θ.ιπ.), νη νπνίνη φπνπ δελ ππάξρνπλ ή είλαη ειιηπείο ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο 

Γεξκαληθνχο Θαλνληζκνχο DIN, VDE, DVI θ.ιπ. ή ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ 

κεραλεκάησλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 36ο: ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο θαιήο ε-

θηέιεζεο πνπ αλέξρεηαη ζε Ξένηε ηιρ εκαηό (5%) επί ηος ποζού ηηρ ζύμβαζηρ ηος έπ-

γος, ρσξίο ην θνλδχιη ηνπ Φ.Ξ.Α., δειαδή πνζνχ ……………. Δςπώ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θα-

ιήο εθηέιεζεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην άξζξν 72 παξ. 1β ηνπ Λ.4412/2016. 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Λ. 4412/16, ε νπνία ζπλεπά-

γεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξν-

πνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πν-

ζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο ΦΞΑ. 

Νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιν ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνζηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 37ο: ΔΘΛΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

37.1. Ν αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα θαζ’ φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ζπκ-

θψλσο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ηα γεληθά θαη ηα ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα ηεο Κειέηεο. 

Νπσζδήπνηε φκσο ν αλάδνρνο δηαηεξεί αθέξαηα ηελ επζχλε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. 

37.2. Πχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηφζν γηα ηελ ζχληαμε θαη εθαξκνγή 

ηεο κειέηεο, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο 

θαη νπνηνζδήπνηε έιεγρνο αζθεζεί απφ ηελ πεξεζία δελ απαιιάζζεη θαζφινπ ηνλ αλάδνρν απφ 

ηελ επζχλε ηνπ. 

37.3. Ν αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ απαξαί-

ηεησλ πιηθψλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη έγθξηζε ηεο πεξεζίαο, ρσξίο απηφ λα ηνλ απαιιάζζεη απφ 

ηηο θαηά Λφκνλ επζχλεο ηνπ θαη γεληθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο Ππγγξαθήο, ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα ινηπά εγθε-

θξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

37.4. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε φια ηα πιηθά, εξγαηηθά θαη κερα-

λήκαηα, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο απφ 
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ηηο πεγέο ιήςεο ηνπο. Ν αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα επηζθεπάδεη, ζπληεξεί θαη αζθαιίδεη κε δηθέο 

ηνπ δαπάλεο ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία έλαληη παληφο θηλδχλνπ. 

37.5. Ν αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηα γεληθά θαη ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα ηεο 

Κειέηεο θαη κε ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο. 

Ν αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο, πνπ ζα γίλνπλ 

ηειηθά δεθηέο απφ ηελ πεξεζία, δελ δηθαηνχηαη θακηά ηδηαίηεξε ακνηβή κειέηεο έζησ θαη αλ απφ 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο πξνθχπηεη νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνλ Δξγνδφηε. 

37.6. Νπνηαδήπνηε δεκία, πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή δνιηνθζνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εξγνιαβίαο, πιελ αλσηέξαο βίαο, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαη λα ηελ 

απνθαηαζηήζεη. 

Δπίζεο ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα δεκηέο θαη θαηαζηξνθέο πνπ ζα νθείιν-

ληαη ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο έζησ θαη αλ είλαη εμαηξεηηθά ζπάληαο εκθάληζεο (π.ρ. πιεκ-

κχξεο-ζχειιεο, θ.ιπ.). 

37.7. Νπνηαδήπνηε θχζεο δπζηπρήκαηα ή δεκίεο ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο ή θαη ζε 

πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ νθείινληαη ζε ακέιεηα ή ππαηηηφηεηά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, βα-

ξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ αλάδνρν. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

Έξγσλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηα Ξ.Γ. 447/75 (ΦΔΘ 

142/17.7.75), Ξ.Γ. 778/80 (ΦΔΘ 193 Α/26.8.80) θαη 1073/8/(ΦΔΘ 260Α/16.9.81) θαη φπνηα άιια 

δηαηάγκαηα έρνπλ εθδνζεί πξφζθαηα θαζψο θαη θάζε άιιν κέηξν, πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο δηεζλείο 

θαλνληζκνχο πξφιεςεο αηπρεκάησλ. 

37.8. Πε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ, γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν αλά-

δνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο, έζησ θαη αλ νη ππεξ-

γνιάβνη απηνί έρνπλ ηχρεη ηεο εγθξίζεσο ηεο πεξεζίαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 38ο: ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ ΔΟΓΝ–ΞΑΟΑΙΑΒΔΠ 

38.1. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε αληηπαξάζηαζε κε ηελ πεξεζία ζηελ παξαιαβή ησλ 

εθάζηνηε εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ θαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα βηβιία παξαιαβψλ. Ρα βηβιία απηά 

ζα είλαη «εηο δηπινχλ» ζα ζεκεηψλνληαη νη επαθξηβείο δηαζηάζεηο ησλ έξγσλ ζα ππνγξάθνληαη επί 

ηφπνπ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ πεξεζία θαη ζα ηεξείηαη απφ έλα αληίγξαθν θαη απφ ηνπο δχν. 

Δπίζεο ζηηο αλσηέξσ παξαιαβέο ζα ζεκεηψλνληαη θαη νη ζέζεηο ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ, πνπ 

έρνπλ εθηειεζζεί. 

38.2. Ακέζσο κφιηο ηειεηψζεη απηνηειέο κέξνο ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα 

ππνβάιινληαη ζηελ πεξεζία βάζεη ησλ αλσηέξσ παξαιαβψλ ζρεηηθά ιεπηνκεξή ζρέδηα κε ηελ 

έλδεημε «φπσο θαηαζθεπάζηεθε», ζηα νπνία ζα εκθαίλνληαη αλαιπηηθά νη εθηειεζζείζεο εξγαζί-

εο, νη δηαζηάζεηο ηνπο, ζα ζεκεηψλνληαη νη ζέζεηο ειέγρσλ θαη δνθηκψλ θαη ζα είλαη ιεπηνκεξέ-

ζηαηα θαη ζπκπιεξσκέλα κε ζεκεηψζεηο, φπνπ ρξεηάδεηαη. Ρα αλσηέξσ ζρέδηα ζα ζπλνδεχνληαη 

απφ ηεχρνο κε ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ησλ ζεκεηνπκέλσλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ. Δπίζεο ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ ζηνηρεία θαη δηαγξάκκαηα φισλ ησλ ζηξσκάησλ θαη πιηθψλ, πνπ ζπλαληήζε-

θαλ ζε φια ηα είδε ησλ εθζθαθψλ καδί κε ηα ζηνηρεία ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

38.3. Ρα ππφςε ζρέδηα θαη ηεχρε ζα πεξηιακβάλνληαη ζην πξσηφθνιιν αθαλψλ εξγαζηψλ θαη ε κε 

έγθαηξε ζχληαμή ηνπο ζα ζηεξεί απφ ηνλ αλάδνρν ηε ζρεηηθή πιεξσκή. 



38.4. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, εκεξνιφγην ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζην νπνίν ζα ζεκεηψλνληαη ηα κεραλήκαηα, ην πξνζσπηθφ, νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο, 

νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θ.ιπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 39ο: ΓΛΥΠΖ ΠΛΘΖΘΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 

39.1. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην, φηη 

νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ εμεηάζεη θαη δηεξεπλήζεη πιήξσο ηε κειέηε γηα ην έξγν θαη έρνπλ ειέγμεη 

πιήξσο ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ 

ζπλζεθψλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο πάζεο θχζεο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ηηο 

ζέζεηο ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο απφζεζεο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, ηε δηά-

ζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπη-

θνχ γεληθά, λεξνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπέιαζεο, ηηο επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο 

ζπλζήθεο θ.ιπ. 

39.2. Δπίζεο εμππαθνχεηαη, φηη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ πιήξε γλψζε ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο θαηά-

ζηαζεο ηνπ εδάθνπο, ηνπ είδνπο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ θαηάιιεισλ θαη εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή, ησλ κέζσλ (κεραλεκάησλ, πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ), πνπ ζα απαη-

ηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη φισλ ησλ άιισλ παξαγφ-

λησλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ησλ εξ-

γαζηψλ ή ην θφζηνο ηνπο. 

39.3. Ζ παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία ζε φηη αθνξά ηνπο φξνπο 

ηεο Πχκβαζεο δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο ηνπ γηα πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζπκβαηη-

θέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

 

ΑΟΘΟΝ 40ο: ΑΠΦΑΙΗΠΔΗΠ–ΞΟΝΙΖΤΖ ΑΡΣΖΚΑΡΥΛ 

40.1. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ζην Η.Θ.Α. θαη ηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία, φιν ην πξν-

ζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ζχκθσλα κε ηηο πεξί Η.Θ.Α. δηαηάμεηο. 

40.2. Αζθάιηζε ηνπ έξγνπ: 

α) Σσξίο απ’ απηφ λα πεξηνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηα αληί-

ζηνηρα άξζξα ηεο παξνχζαο, ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε κε δαπάλε ηνπ λα αζθαιίζεη ην 

έξγν θαη ζην φλνκά ηνπ θαη ζην φλνκα ηνπ εξγνδφηε γηα θάζε δεκηά ή απψιεηα απφ νπνηαδή-

πνηε αηηία, γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλνο βάζεη ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο θαη κε ηξφπν ψζηε 

ν εξγνδφηεο θαη ν αλάδνρνο λα θαιχπηνληαη γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο θαη 

επί πιένλ θαηά πάζεο απψιεηαο ή δεκίαο πνπ ζα γίλεη θαηά ην ρξφλν εγγπήζεσο, νθεηινκέλεο 

ζε αίηηα πνπ αλάγνληαη ζηελ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπληεξήζεσο πεξίνδν, θαζψο θαη έλα-

ληη θάζε απψιεηαο ή δεκίαο πνπ ζα πξνμελεζεί απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππν-

ρξεψζεσλ ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ην αληίζηνηρν άξζξν ηεο παξνχζαο. 

β) Ζ αζθάιηζε ζα θαιχπηεη: 

β1) Νιφθιεξε ηελ αμία ησλ εθάζηνηε εθηειεζζέλησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ σο θαη ησλ ηκεκά-

ησλ ησλ βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ. 



 

ζει. 37/39               ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

β2) Νιφθιεξε ηελ αμία ησλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

ινηπψλ εηδψλ πνπ πξνζθνκίζζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν ζην εξγνηάμην. 

γ) Ζ αζθάιηζε απηή ζα γίλεηαη ζε αλαγλσξηζκέλε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην αζθαιηζηηθή εηαη-

ξεία θαη ππφ φξνπο εγθξίζεσο ηνπ Δξγνδφηε (ε κε έγθξηζε ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα είλαη αηηην-

ινγεκέλε). 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, φπνηε ηνπ δεηεζεί λα παξνπζηάδεη ζηελ επηβιέπνπζα ην έξγν ππεξε-

ζία ην ή ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαζψο θαη ηηο απνδείμεηο πιεξσκήο ησλ ηξερφλησλ αζθα-

ιίζηξσλ, ρσξίο εθ ηνχηνπ λα πεξηνξίδνληαη νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ αλαδφ-

ρνπ. 

40.3. Εεκηέο ζε ηξίηνπο θαη ζηηο πεξηνπζίεο απηψλ: 

Ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν ν νπνίνο ζηξέθεηαη θαηά ηεο δσήο, 

πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθψλ ή πεξηνπζηα-

θψλ πιηθψλ ή άιισλ αγαζψλ θάζε ηξίηνπ πξνζψπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εξγνδφηε, ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηβιέςεσο, ν νπνίνο απνξξέεη απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, απφ ηα κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εξγνηάμην, 

απφ νπνηνλδήπνηε θαη γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ, απφ θάζε πξφζσπν πνπ εηζέξρεηαη ζην εξγνηάμη-

ν, θαζψο θαη απφ ηα ίδηα ηα θαηαζθεπάζκαηα, ηφζν θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο θαηά ηηο νπνίεο ε-

θηεινχληαη εξγαζίεο, φζν θαη θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο θαηά ηηο νπνίεο δελ γίλνληαη εξγαζίεο. 

40.4. Αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ 

α) Ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ζπλάςεη αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ ζε αλαγλσξηζκέλε απφ ην Δι-

ιεληθφ Γεκφζην Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία, απνδεηθηηθφ ηεο νπνίαο απαξαίηεηα ζα πξνζθνκηζζεί 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζπκβάζεσο. 

β) Ζ αζθάιηζε ζα θαιχπηεη νιφθιεξν ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε ρξφλν, 

δει. απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο κέρξη ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη γηα 

πνζφ πνπ θαιχπηεη θάζε πηζαλή βιάβε πεξηνπζίαο, θαζψο θαη ηε ζσκαηηθή βιάβε ηξίησλ, ζπ-

κπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εξγνδφηε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη εθείλνπ ηεο επηβιέςεσο, ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη ζε 3% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 

γ) Ζ αζθάιηζε απηή ζα πξνβιέπεη ηελ παξαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο θαηά ηνπ εξγνδφ-

ηε, ηνπ αλαδφρνπ ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ θαζψο θαη θάζε εξγαδνκέ-

λνπ, ν νπνίνο έρεη νπνηαλδήπνηε ζρέζε κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε πε-

ξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί νπνηαδήπνηε απαίηεζε θαηά ηνπ εξ-

γνδφηε. Δμππαθνχεηαη φηη ε ζχλαςε ηεο αζθαιίζεσο ππέξ ηξίησλ δελ απαιιάζζεη ηνλ αλά-

δνρν απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο, 

απφ ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία θαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί αζθαιίζεσο θαη πξνζηαζίαο 

ηνπ απαζρνινπκέλνπ γηα ην έξγν πξνζσπηθνχ. 

40.5. Αηπρήκαηα θαη δεκηέο ζε εξγαηηθφ πξνζσπηθφ: 

Ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε ε νπνία ήζειε πξνμελεζεί ζπ-

λεπεία εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ζε εξγάηεο ή άιια πξφζσπα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απ’ απηφλ 

ζην έξγν. Ν εξγνδφηεο δελ έρεη θακία ππεπζπλφηεηα γηα ηέηνηεο δεκίεο ή βιάβεο θαζψο θαη γηα 

θάζε απαίηεζε, ελέξγεηα, έμνδα θαη επηβαξχλζεηο ζρεηηθά κε απηέο, εθηφο, αλ ε δεκηά ή βιάβε 



πξνμελήζεθε απφ ελέξγεηεο ή ππαηηηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγνδφηε, ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ή ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ. 

40.6. Κέηξα ελ ειιείςεη αζθαιίζεσο απφ ηνλ αλάδνρν: 

Αλ ν αλάδνρνο παξαιείςεη λα ελεξγήζεη ή δελ ηεξήζεη ηηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο παξνχ-

ζαο αζθαιίζεσο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο αζθαιίζεηο νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο 

ζπκβάζεσο ν εξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζηηο πξνβιεπφκελεο αζθαιίζεηο θαη λα 

πιεξψλεη ηα αλαγθαία αζθάιηζηξα, ηα νπνία ζα θαηαθξαηά απφ ηα πνζά ηα νπνία θάζε θνξά ζα 

πιεξψλεη ή ζα νθείιεη ζηνλ αλάδνρν, ρσξίο θακηά άιιε ηδηαίηεξε δηαδηθαζία. 

40.7. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ζε Διιεληθή Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ηα απηνθίλεηα, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Λφκνπο, Γη-

αηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο πεξεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

40.8. Ν 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 ηνπνζεηήζεη θαηάιιειεο πηλαθίδεο ή θσηεηλά ζήκαηα επηζήκαλζεο θαη απα-

γφξεπζεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο πηλαθίδεο ηφζν γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη γηα ηνπο θηλνχκελνπο ζην εξγνηάμην. 

40.9. Γηα εξγαζίεο, πνπ απαηηνχλ εηδηθά κέηξα αζθαιείαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη φια ηα ελδε-

δεηγκέλα πξφζζεηα θαη εηδηθά κέηξα αζθαιείαο θαη λα εθαξκφδεη απζηεξά ηνπο θαλνληζκνχο, πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ. 

40.10. Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο απνηεινχλ ηα άξζξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 

ΓΗΞΑΓ /ΝΗΘ/889/27-11-02 απφθαζε ηνπ θ. ΞΔ.ΣΩ.ΓΔ. (ΦΔΘ 16β/14-01-03) ε πξφιεςε θαη α-

ληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ (Π.Α.. & Φ.Α..) 

 

ΑΟΘΟΝ 41ο: ΔΓΟΑ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, φπσο δειψζεη ηε δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαηά ηε δηάξ-

θεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπ θνηλνπνηνχληαη ηα έγγξαθα ηεο πεξεζίαο, ζχκθσλα 

πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 4 ηνπ Ξ.Γ. 609/85 (άξζξν 30 παξ. 8 & 9 ηνπ Λ. 3669/2008), 

σο ηζρχεη (άξζξν 135 παξ. 2 & 3 ηνπ Λ. 4412/16). 

Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο επίζεο λα δηνξίζεη αληίθιεην ηνπ, θάηνηθν ηεο έδξαο ηεο Γηεπζχλνπ-

ζαο πεξεζίαο θαη απνδεθηφ απ’ απηήλ. Κε ην δηνξηζκφ ηνπ αληηθιήηνπ θαηαηίζεηαη θαη δήισζε απν-

δνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 42ο: ΡΟΝΞΝΠ ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

42.1. Νη ηειηθέο επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη ηκεκαηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ. 

42.2. Γηα θάζε δηαθεθξηκέλν κέξνο ηνπ έξγνπ, πνπ επηδέρεηαη απηνηειή επηκέηξεζε, ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο ζε έλα κήλα απφ ηελ πιήξε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ επηκεηξνχκελνπ κέξνπο 

λα ζπληάμεη ηειηθή επηκέηξεζε θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηελ Γ/λνπζα πεξεζία. 



 

ζει. 39/39               ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

42.3. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ζα ππνβάιεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε ηειηθή επηκέηξεζε, ε 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία κέρξη ηελ ζχληαμε ηεο ηειηθήο επηκεηξήζεσο κπνξεί λα αξλεζεί ηελ πη-

ζηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ. 

42.4. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ην άξζξν 151 ηνπ 

Λ.4412/2016 

 

ΑΟΘΟΝ 43ο: ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖ Ξ.Ξ.Δ. 

43.1. Ν Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ πξφγξακκα πνηφηεηαο έξγνπ (Ξ.Ξ.Δ.) ζχκ-

θσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην πξψηππν ISO 10005, 1995 ή ζε θάπνην άιιν απφ ηα δηεζλψο απν-

δεθηά πξφηππα πνηφηεηαο, άξζξν 158 ηνπ Λ. 4412/2016. 

43.2. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ην Ξ.Ξ.Δ., ζε δχν (2) αληίηππα ζηε δηεπζχλνπζα ην έξγν 

ππεξεζία, κέζα ζε πξνζεζκία 60 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ πξέπεη λα επηζηξέςεη έλα εγθεθξη-

κέλν αληίηππν ζηελ αλάδνρν κε ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο. 

43.3. Θάζε πηζαλή αλαζεψξεζε ηνπ παξαπάλσ Ξ.Ξ.Δ., πνπ ζα απαηηεζεί, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγα-

ζηψλ, απφ ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ζα ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία. 

 
                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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                                           ΣΜΗΜ. ΜΕΛΕΣΩΝ – ΕΡΓΩΝ                     
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Χ.Σουμπανιάρησ 
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