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ΔΙΓΙΚΗ  ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ   1ν 

Αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ  (Δ..Τ.) 

 Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ θαη 

ηερληθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηα 

ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα ζρέδηα θαη δηαγξάκκαηα πνπ έρνπλ 

εγθξηζεί θαζψο θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο, πξφθεηηαη λα 

θαηαζθεπαζζεί ην έξγν πνπ αλαθέξεηαη ζην 2ν άξζξν ησλ εηδηθψλ φξσλ ηεο ππφςε Δηδηθήο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) θαη πξφθεηηαη λα ζπζηαζεί ε ζρεηηθή εξγνιαβηθή ζχκβαζε. 

 Οη βαζηθνί Γεληθνί φξνη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πεξηέρνληαη ζηε Γεληθή  πγγξαθή  Τπνρξεψζεσλ 

(Γ..Τ.)  

 

ΑΡΘΡΟ   2ν 

Αληηθείκελν Δξγνιαβίαο - Πξνδηαγξαθέο θαη ινηπνί όξνη εθηειέζεσο ησλ εξγαζηώλ 

 Σν ηερληθφ αληηθείκελν ηεο ππφςε εξγνιαβίαο είλαη απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ηεο 

ηερληθήο πεξηγξαθήο ηεο παξνχζεο κειέηεο. 

 Γεληθά νη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΠΣΠ γηα έξγα νηθνδνκηθά 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Γ..Τ.  

 Δπίζεο πέξαλ ησλ πην πάλσ, ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο γηα απαιιαγή 

ηνπ έξγνπ απφ ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (εθφζνλ ππάξρεη ηέηνηα).  

Ζ ελεκέξσζε γηα ηελ χπαξμε ησλ πην πάλσ θαη ε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ απνηειεί ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ θαη νπδεκία άγλνηα δηθαηνινγείηαη. 

 Όιεο νη απαξαίηεηεο δαπάλεο γηα εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν θαη νπδεκία απαίηεζε εθ κέξνπο ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή πξφζζεηεο 

απνδεκίσζεο γίλεηαη δεθηή. 

 Σα πξντφληα εθζθαθήο πνπ πιενλάδνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα 

απνκαθξχλνληαη απφ ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ζα κεηαθέξνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη 

απφ ηα πην πάλσ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ επηβάιιεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία.  

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο ρψξνπο απφζεζεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπο κε θαηάιιειε ζπκπχθλσζε θαη νη επηθάλεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ λα είλαη βαηέο ζε 

νρήκαηα θαη αμηνπνηήζηκεο ζηελ ηειηθή δηακφξθσζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ ηπρφλ έξγα 

απνθαηάζηαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  3ν 

Γεληθή ηζρύο Σηκνινγίνπ 
ηηο ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο Τπεξεζίαο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 37 ηνπ Ν.3669/2008 (φπσο ηζρχεη ζήκεξα),  «Γεληθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπ αλαδφρνπ» θαη ζην Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην Έξγσλ Οηθνδνκηθψλ . 

Ζ πξνζθνξά γηα ην έξγν «Βειηίσζε Πεξηθεξεηαθήο Γεκνηηθήο Οδνύ Αλσγείσλ» δίδεηαη κε πιήξε επζχλε ηνπ 

αλαδφρνπ θαη κεηά απφ εθηίκεζε θαη ζπλδπαζκφ ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη, ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη απνδεηθλχεη φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ γεληθψλ, εηδηθψλ θαη ηερληθψλ φξσλ πνπ  
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απνηεινχλ ζπκβαηηθή ππνρξέσζή ηνπ, ρσξίο λα ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο θακίαο εθ ησλ 

πζηέξσλ απαίηεζεο θαη πξνβνιήο νπνηνπδήπνηε ηζρπξηζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ  4ν 

Μεραληθόο εμνπιηζκόο θαη εξγαιεία – Καιή εθηέιεζε εξγαζηώλ 

 Ο αλάδνρνο  πξέπεη λα πξνκεζεπηεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο φια ηα κεραλήκαηα, ηα εξγαιεία σο θαη ηα 

κεηαθνξηθά κέζα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη. 

 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα κε φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, ηα γεληθά θαη ηα ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα ηεο κειέηεο. Οπσζδήπνηε φκσο ν 

αλάδνρνο δηαηεξεί αθέξαηα ηελ επζχλε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ.  

 Ο αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ 

πιηθψλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, ρσξίο απηφ λα ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο θαηά 

Νφκν επζχλεο ηνπ θαη γεληθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

πγγξαθήο, ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα ινηπά εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά 

ηεχρε. 

 ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο 

θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο, έζησ θαη αλ νη ππεξγνιάβνη απηνί έρνπλ ηχρεη ηεο 

εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

Υξόλνο έλαξμεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο  
χκθσλα κε ηελ παξ. 2 άξζξν 48 ηνπ Ν. 3669/2008 νη ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο αξρίδνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. 

Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ ηξηάληα 

(30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 46, 48, 50 θαη 

51 ηνπ Ν.3669/2008 φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο 

 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο θαηαζέηεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε ην 5% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο θαη ηπρφλ πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Νφκνπ 3669/2008. 

 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη ζε θάζε πιεξσκή ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Νφκνπ 3669/2008. 

 

ΑΡΘΡΟ  7ν 

Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο έξγνπ – ππνρξεώζεηο αλαδόρνπ 

 

 Μέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα 

ππνβάιιεη ζηε Γ/λνπζα Τπεξεζία ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 

 Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε δέθα (10) κέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα κε ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ή 

ηξνπνπνηήζεηο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο ζεσξείηαη φηη ην ρξνλνδηάγξακκα έρεη 

εγθξηζεί ζηε κνξθή πνπ ην ππέβαιε ν αλάδνρνο. 

 Γηα ηε ζχληαμε - έγθξηζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 

ηνπ Νφκνπ 3669/2008 (φπσο ηζρχεη ζήκεξα). 

 Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ, λα ππνβάιιεη ην “ρέδην Αζθαιείαο θαη Τγείαο” (ΑΤ) θαη ηνλ Φάθειν Αζθαιείαο θαη 

Τγείαο (ΦΑΤ) γηα έγθξηζε, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ αξηζκφ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/27-11-2002, 

Πρόληυη και ανηιμεηώπιζη ηοσ εργαζιακού κινδύνοσ καηά ηην καηαζκεσή Δημοζίφν Έργφν, απφθαζε 

Τθππνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ. 
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Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην (Π.Γ.305/96 άξζξν 3 παξ.10 

φπσο ηζρχεη ζήκεξα). Σν ΑΤ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε 

ΦΑΤ εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο. Ο Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη 

ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ελεκεξσκέλνο ψζηε λα 

πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ 

έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη 

θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. (Π.Γ.305/96 άξζξν 3 παξ.11 φπσο ηζρχεη ζήκεξα). 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη επίζεο κέζα ζε 30 εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα ζπληάμεη θαη 

ππνβάιεη ην νξγαλόγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία 

ησλ ζηειερψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα 

ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3669/2008. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

Πξνζεζκίεο - Παξάηαζε - Πνηληθέο ξήηξεο  
1. Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαηψζεσο ηνπ ππφςε έξγνπ νξίδεηαη ζε 18 (δεθανρηψ) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο.  

2. ηελ παξνχζα εξγνιαβία δελ ηίζεληαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 

3. Ζ έγθξηζε  ησλ παξαηάζεσλ γίλεηαη απφ ην αξκφδην θαηά πεξίπησζε φξγαλν, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

αλαδφρνπ θαη αλαιπηηθφηεξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 48 ηνπ Νφκνπ 3669/2008. 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνγξακκαηίζεη ηνλ ξπζκφ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ λα θαιχπηεηαη απφ ηε δηαηηζέκελε γηα ην έξγν πίζησζε θαη 

παξάιιεια λα απνξξνθάηαη έγθαηξα ε δηαηηζέκελε γηα ην έξγν πίζησζε. 

Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

πεξαίσζεο ηνπ φινπ έξγνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 48 θαη 49 ηνπ 

Ν.3669/2008, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, 

επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα πνπ νξίδεηαη ζε 5% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα 

αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην 20% ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Οη πνηληθέο 

ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ κπνξεί ζπλνιηθά λα ππεξβαίλνπλ ην 3% ηνπ πνζνχ 

ηεο ζχκβαζεο θαη γεληθά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν.3669/2008. 

 

ΑΡΘΡΟ  9ν  

Ηκεξνιόγην έξγνπ - Παξαιαβέο 

 Σν εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ κε ηα ζηνηρεία θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Νφκνπ 3669/2008, 

ηεξείηαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη κε ηελ Τπεξεζία ζηελ παξαιαβή ησλ εθάζηνηε εθηεινπκέλσλ 

εξγαζηψλ θαη λα ηεξεί βηβιία παξαιαβψλ. Σα βηβιία απηά ζα είλαη «εηο δηπινχλ» ζα ζεκεηψλνληαη νη 

επαθξηβείο δηαζηάζεηο ησλ έξγσλ ζα ππνγξάθνληαη επί ηφπνπ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα 

ηεξείηαη απφ έλα αληίγξαθν θαη απφ ηνπο δχν. 

 Ακέζσο κφιηο ηειεηψζεη απηνηειέο κέξνο ηνπ έξγνπ, ζα ζπληάζζνληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα 

ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία βάζεη ησλ αλσηέξσ παξαιαβψλ, ζρεηηθά ιεπηνκεξή ζρέδηα ζηα νπνία ζα 

εκθαίλνληαη αλαιπηηθά νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, νη δηαζηάζεηο ηνπο θαη ζα είλαη ιεπηνκεξέζηαηα θαη 

ζπκπιεξσκέλα κε ζεκεηψζεηο, φπνπ ρξεηάδεηαη.  

 Σα ππφςε ζρέδηα θαη ηεχρε ζα πεξηιακβάλνληαη ζε επηκεηξήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ε κε έγθαηξε ζχληαμή ηνπο 

ζα ζηεξεί απφ ηνλ αλάδνρν ηε ζρεηηθή πιεξσκή 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν 

Δπηκεηξήζεηο 

 Γηα δηαθξηηά κέξε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ζην ηέινο θάζε κήλα ζπληάζζεη επηκεηξήζεηο γηα ηηο εξγαζίεο 

ηνπ πξνεγνπκέλνπ κήλα θαη ηηο ππνβάιιεη γηα έιεγρν ζηε Γ/λνπζα Τπεξεζία αθνχ ηηο ππνγξάςεη κε ηελ 

έλδεημε «όπσο ζπληάρζεθαλ από ηνλ αλάδνρν» 
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Μέζα ζε δχν (2) κήλεο ην αξγφηεξν απφ ηε βεβαησκέλε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ηπρφλ επί κέξνπο επηκεηξήζεηο πνπ ιείπνπλ σο θαη ηελ ηειηθή επηκέηξεζε. 

 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο νινθιεξψλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κέζα ζε 

δχν κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο. 

 Λνηπά ζέκαηα γηα ηηο επηκεηξήζεηο νξίδνληαη  ζην άξζξν 52 ηνπ Νφκνπ 3669/2008. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν 

Μέηξα γηα ηελ αθώιπηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθνηλσλίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηώλ - εμππεξέηεζε ππαιιήισλ επίβιεςεο. 

 

 Κάζε ζρεηηθή δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζήκαλζε θαη εμαζθάιηζε ζπλερνχο θαη αθψιπηεο δηεμαγσγήο 

ηεο θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη ιήθζεθε ππφςε θαηά ηελ 

επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, λα 

πξνβαίλεη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ γεληθά απαηηνχκελσλ, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ έξγσλ (ζπγθνηλσληαθά, 

πδξαπιηθά, νηθνδνκηθά θ.ιπ.), ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ αζθαιείαο, πξνεηδνπνηεηηθψλ, ξπζκηζηηθψλ, 

πιεξνθνξηαθψλ θαη λα επηκειείηαη ηεο ζπληήξεζεο απηψλ. ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα 

ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά πεξίθξαμε, ηδηαίηεξε ζήκαλζε, απηφκαηα ζήκαηα πνπ ζα αλαβνζβήλνπλ 

(FLASH LIGHTS) θαη θαηάιιειεο δηαηάμεηο αζθαιείαο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο, φπσο ηζρχεη. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί ηα ζήκαηα, ζεκαηνδφηεο θαη ηα ινηπά πξνζηαηεπηηθά κέηξα - έξγα 

ηεο θπθινθνξίαο θαη λα απνθαζηζηά ακέζσο ηπρφλ θζνξέο ή απψιεηέο ηνπο. 

 Ο αλάδνρνο θαζίζηαηαη ν κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα νθείιεηαη ζηε κε 

ιήςε απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 

 Ο Γηεπζχλσλ, απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ 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. 

 

ΑΡΘΡΟ  12ν 

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  
Ζ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ δηέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα γηα Γεκφζηα Έξγα Ννκνζεζία θαη πην αλαιπηηθά ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηε Γηαθήξπμε θαη ζηελ Γ..Τ.  

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/08  (ΦΔΚ 116 Α/18-6-2008) : Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο 

ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ. 

Ηζρχνληεο Καλνληζκνί θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (όπφς ιζτύοσν ζήμερα) : 

1. Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΦΔΚ 2221Β/2012) 

2. Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο γηα ηε Μειέηε θαη Καηαζθεπή Έξγσλ απφ Οπιηζκέλν θπξφδεκα (ΔΚΩ 

2000) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. Γ17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000 απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. θαη ν 

Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο-ΔΑΚ 2000, φπσο δηνξζψζεθαλ ην 2003 – (ΦΔΚ 1306 Β/12-9-03 

θαη 781 Β/18-6-03 αληίζηνηρα). 

3. Ζ ΚΤΑ 16462/29/2001 – Μέξνο Α’ χλζεζε, Πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο γηα ηα θνηλά 

ηζηκέληα (ΦΔΚ 917/Β/2001) 

4. Καλνληζκφο Σερλνινγίαο Υαιχβσλ Οπιηζκνχ θπξνδέκαηνο (ΦΔΚ 381/Β/24-3-2000), θαζψο θαη νη 

απνθάζεηο θαη εγθξίζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζε εηδηθέο θαηαζθεπέο, ζε εγθξίζεηο ζηδεξνχ νπιηζκνχ θ.ιπ. 

πιηθψλ, ζε εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πξνέληαζεο θ.ιπ. 

5. Ο Ηζρχσλ Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο  

6. Ο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΦΔΚ 315/Β/17-4-97) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

7. Ο Καλνληζκφο Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 
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8. Οη δηαηάμεηο ηεο Γ.Δ.Ζ. 

9. Οη Καλνληζκνί Γηάζεζεο Λπκάησλ, Αθαζάξησλ θαη Όκβξησλ 

10. Οη Καλνληζκνί Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

11. Οη Καλνληζκνί Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

12. Σα Π.Γ. 778/80 θαη 1073/81 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ» (ΦΔΚ 

193/Α/26-8-1980 θαη 260/Α/16-9-1981 αληίζηνηρα). 

13. Οη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Ππξνπξνζηαζίαο ησλ Κηηξίσλ «Π.Γ. 71/88», φπσο ηζρχνπλ κεηά απφ ηελ 

33940/7590/17-12-98, απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. (ΦΔΚ 1316/Β/31-12-98) θαη νη ινηπέο ππξνζβεζηηθέο 

δηαηάμεηο. 

14. Οη ηνπηθέο δεζκεχζεηο ιφγσ Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, Γαζηθήο Τπεξεζίαο, γεηηλίαζεο κε αγσγνχο 

πςειήο ηάζεο ηεο Γ.Δ.Ζ. θ.ιπ. 

15. Οη Δπξσθψδηθεο ή αληίζηνηρνη θαλνληζκνί άιισλ ρσξψλ ζε ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο 

παξαπάλσ θαλνληζκνχο θαη απνθάζεηο. 

16. Σα εληαία Σηκνιφγηα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εξγαζηψλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζ. 

Γ17α/01/93/ΦΝ.437/1-10-2004 (ΦΔΚ Β΄1556), απφθαζε ηνπ θ. Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ, φπσο 

ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 

17. Ο Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο (Φ.Δ.Κ. 59 Γ/3-2-1989) 

18. Οη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη 

θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο ηεο 

Γεκνπξαζίαο. 

19. Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ) ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.Γ.Δ), ζην 

κέξνο πνπ απηέο δελ αληηβαίλνπλ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο Σ..Τ. πνπ έρεη 

εγθξηζεί κε ηελ αξηζ. Γ17α/01/93/ΦΝ 437/1-10-2004 (ΦΔΚ Β΄1556), απφθαζε ηνπ θ. Τπνπξγνχ 

ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

20. Σν Π.Γ. 334/94 (ΦΔΚ 176 Α/25-10-94) «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ». 

21. Σν Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212 Α/29-8-96), πεξί ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη 

λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα. 

22. Ο Ν.1396/83 «Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά 

ηδησηηθά ηερληθά έξγα» (ΦΔΚ 1264/83). 

Εργαστηριακές δοκιμές υλικών και έργων – έλεγχοι κατασκευής 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα ηεξεί φζα πξνβιέπνληαη  ζηηο επηκέξνπο ειιεληθέο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ειέγρνπο γηα ηα πιηθά πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ν 

Πνζνζηό γεληθώλ εμόδσλ θαη νθέινπο - Υξεκαηνδόηεζε – Φόξνη - Δηδηθέο δαπάλεο βαξύλνπζεο ηνλ 

αλάδνρν  
1. Σν πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο θαζνξίδεηαη ζε 18 % θαη δηεπθξηλίδεηαη φηη νη ηηκέο ηνπ 

ηηκνινγίνπ δελ πεξηέρνπλ ην παξαπάλσ πνζνζηφ. 

2. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ 2007 – 2013 (ΔΠΑ), ζε βάξνο ηνπ γεληθνχ 

έξγνπ κε θσδηθφ αξηζκφ ...................... Οη πιεξσκέο ηνπ αλαδφρνπ ζα ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο 

θξαηήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο ηνπ 0,6 %. Οη λφκηκεο θξαηήζεηο θαζνξίδνληαη απφ ηε 

πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαη απφ ην πνζνζηφ ηνπ εξγνιαβηθνχ νθέινπο. 

3. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην θχξην ηνπ έξγνπ.  

4. Σνλίδεηαη επίζεο φηη ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηνπο Γεληθνχο 

Όξνπο ηνπ Πεξηγξαθηθνχ Σηκνινγίνπ Έξγσλ Οηθνδνκηθψλ πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκφ 

Γ17α/01/93/ΦΝ437/1-10-2004 απφθαζε θ. Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

5. Ο αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε βαξχλεηαη κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ θαιή θαη έληερλε 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Οη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο  
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6. βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3669/2008 φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα. 

7. ηηο δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θαησηέξσ εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά απηφλ: 

 Απνδεκηψζεηο ηδηνθηεηψλ θαη εθκηζζσηψλ ησλ πεξηνρψλ ιήςεσο αδξαλψλ θαη αξγψλ πιηθψλ θαη ησλ 

ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσο κεραλεκάησλ θαη εξγνηαμίσλ γεληθά. 

 Οη δαπάλεο απνδεκηψζεσο κεραλεκάησλ, πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο απφ ηελ αλάγθε εθκεηαιιεχζεσο 

πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ (αδξαλψλ πιηθψλ θαη λεξνχ) θαζψο θαη ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο πξνο απηέο. 

 ε 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 Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη επζχλε 

ή ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο γηα ηηο αλσηέξσ αηηίεο. 

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

απηφο ην έξγν ή ζε ακέιεηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ, βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, 

ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη νιφθιεξε ηε δαπάλε επαλφξζσζεο ηεο δεκηάο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  14ν 

Έδξα ηεο επηρείξεζεο - Γηνξηζκόο αληηθιήηνπ 
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο παξάγξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.3669/2008 (φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα),  ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ αθξηβή Γ/λζε ηεο θαη ππνρξεσηηθά δηνξίδεη αληίθιεην 

ηνπ θάηνηθν Ρεζχκλεο . 

 

ΑΡΘΡΟ 15ν 

Γ/λζε Έξγσλ από ηνλ Αλάδνρν - Δθινγή πξνζσπηθνύ - Μεραληθά Μέζα - Ώξεο Δξγαζίαο. 

1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη γηα ην έξγν φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά, 

κεραλήκαηα, νρήκαηα, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, εξγαιεία θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα. 

2. Ζ δηεχζπλζε ησλ έξγσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν θαηαζθεπήο γίλεηαη απφ ηερληθφ πνπ έρεη 

ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηφο απφ ηελ Τπεξεζία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 36, 

37 θαη 38 ηνπ Ν.3669/2008 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Ζ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ ηεο εξγνιεπηηθήο 

επηρείξεζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη αλάινγε κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ. 

Ννείηαη φηη ζα ειεγρζεί απζηεξά ε κε ηήξεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 38 ηνπ Ν.3669/2008 φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα. 

4. Απαγνξεχεηαη ε θάιπςε αθαλνχο εξγαζίαο ή ε εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

θαηακεηξεζεί εθ ησλ πζηέξσλ, ζε εκέξεο αξγίαο ή ψξεο κε ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ  16ν 

Πηλαθίδεο ελδεηθηηθέο - Φσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ελδεηθηηθψλ ηνπ 

έξγνπ πνπ εθηειείηαη κε ηελ επσλπκία ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ,  ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ηεο  

Πξντζηακέλεο Αξρήο. Δπεηδή ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο ζα ηνπνζεηεζεί θαη ε 

πηλαθίδα ηεο Δ.Δ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο (ΔΚ 1828/2006). 

 Τπνρξενχηαη επίζεο ζηε ζηαδηαθή ιήςε θσηνγξαθηψλ (έλαξμε – εθηέιεζε - πέξαο) θαη ηελ πξνζθφκηζή 

ηνπο πξηλ ηελ έθδνζε βεβαίσζεο πεξαίσζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  17ν 

Πεγέο ιήςεο πιηθώλ - πνηόηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθώλ 

Αλ δελ θαζνξίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε νη πεγέο ιήςεσο πιηθψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί έγθαηξα 

ζηελ εμαζθάιηζε θαηάιιεισλ ζε πνηφηεηα θαη επαξθψλ ζε πνζφηεηα πιηθψλ θαη λεξνχ θαη λα δειψζεη ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο πεγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 



 

7 

 

 

 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ απξνζδηφξηζηεο πνηφηεηαο ή άγλσζηεο πξνέιεπζεο ή ε 

ελζσκάησζε ζην έξγν πιηθψλ πνπ δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

  

  

 Όια ηα πιηθά θ.ιπ., πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηεο αγνξάο, ρσξίο βιάβεο 

ή ειαηηψκαηα. 

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

δεδνκέλα, ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο. 

 

 Πξηλ απφ θάζε παξαγγειία, ην πιηθφ, ην κεράλεκα ή ζπζθεπή ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία, σο εμήο: 
1. Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ ζεηξάο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ζα πξνζθνκίδνληαη ζηελ Τπεξεζία ηερληθά 

θπιιάδηα θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, θαζψο θαη δείγκαηα.  

2. Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ πξσηφηππν, πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί εηδηθά γηα ην ελ ιφγσ έξγν ζα 

πξνζθνκίδνληαη ζηελ Τπεξεζία δείγκαηα, ζρέδηα ή κνληέια. 

Σα παξαπάλσ δείγκαηα θ.ιπ., πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, ζα θπιάζζνληαη απφ απηήλ κέρξη 

ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ. 

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. 

 

 Όια ηα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ 

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

δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ 

 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ – κεραλεκάησλ – ζπζθεπψλ θ.ιπ., λα 

ππνβάιιεη ζηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία πιήξε θαηάινγν ησλ πξνο παξαγγειία πιηθψλ γηα έγθξηζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ν 

Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

 Δθαξκφδεηαη ην άξζξν 54 ηνπ Ν.3669/2008. 

 Σν πνζφ ηεο δαπάλεο αλαζεψξεζεο θαηαβάιιεηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ν 

Αθαηαιιειόηεηα πιηθώλ - Διαηηώκαηα - Υξόλνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ηα έξγα ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπο θαη 

λα απνθαζηζηά κε δαπάλεο ηνπ θάζε θζνξά πνπ πξνέξρεηαη απφ δηάθνξεο αηηίεο.  

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

ζηε ζπκπιήξσζε ή επαλφξζσζε ζην ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ε ππεξεζία, αιιηψο νη εξγαζίεο ηεο 

απνθαηάζηαζεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ κε κέξηκλα ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. Γεληθά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 60 ηνπ 

Ν.3669/2008 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 Μέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ γηα βιάβεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία 

εθηφο αλ απηέο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλ πξνβιέπεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε. 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 παξάγξ.1 ηνπ Ν.3669/2008 (φπσο ηζρχεη ζήκεξα),  ν ρξφλνο 

εγγπήζεσο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη ζε 15 κήλεο κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή 

παξαιαβή.  

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ 

έξγνπ θαηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο, κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ απαηηνχκελσλ επηζεσξήζεσλ, εξγαζηψλ θαη 

απαηηνχκελσλ κεραληθψλ κέζσλ. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα εγθξίλεηαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ε 

νπνία κπνξεί λα ην ηξνπνπνηήζεη. 

Γεληθά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3669/2008  φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ν 

Απμνκεηώζεηο εξγαζηώλ - λέεο εξγαζίεο - Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.  

1. Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.3669/2008 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
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2. Σν ζέκα ησλ ΣΜΝΔ θαη ησλ ΠΚΣΜΝΔ ξπζκίδεηαη απφ ηηο Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.3669/2008 

φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο Σηκέο κνλάδνο θαη ην Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην πνπ έρνπλ 

εγθξηζεί κε ηελ κε αξηζ. Γ17α/01/93/ΦΝ437/1-10-2004 απφθαζε θ. Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ, φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα θαη γηα ηελ θαηεγνξία έξγσλ πνπ πξνβιέπεηαη. 

3. Όιεο νη λέεο ηηκέο κνλάδνο πνπ ζα ζπληαρζνχλ ππφθεηληαη ζηελ έθπησζε πνπ ζα πξνζθεξζεί απφ ηνλ 

αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ  21ν 

Πηζηνπνίεζε Δξγαζηώλ 

Ζ πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ηκεκαηηθά, κε βάζε ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ 

πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέζα ζηα φξηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ. Καηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 53 ηνπ Νφκνπ 3669/2008. 

 

ΑΡΘΡΟ  22ν 

Μειέηεο 

1. Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα παξαδνζνχλ, απφ ηε Γ/λνπζα Τπεξεζία, 

ζηνλ Αλάδνρν κειέηεο ζρέδηα θαη ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη είλαη 

εγθεθξηκέλα απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή ή απφ άιιε δεκφζηα ππεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

Καλνληζκνχο. 

2. 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 Τπεξεζία θαη λα ζπκκνξθψλεηαη απφιπηα πξνο απηέο. 

3. 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 ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ. 

4. Κάζε ζπκπιήξσζε ή πξνζαξκνγή ησλ παξαπάλσ κειεηώλ, ζρεδίσλ θαη ζηνηρείσλ ζηηο πθηζηάκελεο 

ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, αλήθεη ζηηο γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ θαη γηα ηελ εξγαζία 

απηή δελ θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξε ακνηβή. 

Σε ξήηξα απηή ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ δηακφξθσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο. 

5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζία, λα 

εθπνλήζεη θαη ππνβάιεη θάζε άιιε κειέηε ή κέξνο απηήο πνπ ε ηερληθή Δπηζηήκε απαηηεί θαη ε 

αξηηφηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ επηβάιιεη. 

6. Ζ ππνβνιή φισλ ησλ κειεηψλ ζα γίλεηαη εγγξάθσο, ζα ειέγρνληαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζία θαη 

ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 

7. Διιηπή ζηνηρεία ησλ κειεηψλ πνπ πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο επηζεκαίλνληαη εγγξάθσο απφ ηελ 

Πξντζηακέλε Αξρή κε εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

8. ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο δηαηεξεί ζην αθέξαην ηελ επζχλε γηα ηελ νξζφηεηα ησλ κειεηψλ ηνπ θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ θαηαζθεπψλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία.  

9. Δθηέιεζε ηνπνγξαθηθψλ απνηππψζεσλ: Δληόο ηξηάληα εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη 

νπσζδήπνηε πξηλ από ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξώζεη γηα όιν ην έξγν, ηελ απνηύπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο (π.ρ. έιεγρνο 

ππαξρνπζώλ πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ ή/θαη εγθαηάζηαζεο λέσλ εθόζνλ ηνύην απαηηείηαη, ιήςε 

δηαηνκώλ θ.ιπ.), ζε όιν ην εύξνο θαηάιεςεο. Οη εξγαζίεο απνηύπσζεο ζα ειέγρνληαη θαηά ηελ 

εθηέιεζή ηνπο θαη ζα παξαιακβάλνληαη από ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία. 

10. Με ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ν αλάδνρνο ζα ζπληάμεη θαη ζα παξαδψζεη ζηελ ππεξεζία ζρέδηα «φπσο 

θαηαζθεπάζζεθε (as built)» Σα παξαπάλσ ζρέδηα ζα ππνβιεζνχλ θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Γηα ηελ εξγαζία 

απηή δελ θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξε ακνηβή. Σε ξήηξα απηή ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο νη εξγνιεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαηά ηελ δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο 

 

ΑΡΘΡΟ  23ν Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην 
 



 

9 

 

 

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

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

πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην,  

ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή   
επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ.   
7-9), Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.7), Ν. 3850/10** (αξ. 42).  
 
 

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

 

α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο  
ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.3669/08 (αξζ. 37  
παξ.7). 

 

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

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

ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα 

ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ 

κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη 

αξ.182). 

 

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

εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο  
ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81  
(αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49).  

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

γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε  
ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην  
έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 
 

 

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

αθόινπζα : 

 

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

Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 

 
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ  
εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε  
πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη  
ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο 

φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96  
(αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα  
ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.  
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β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία   
απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π. . 

305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε 

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

 
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο  
(ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), 

ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ 

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

εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 

 

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

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

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

ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 

παξ.8 θαη αξ.182). 

 

 

 

 

ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ  
305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ  
θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

 

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

 

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

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

ηνπ έξγνπ. 

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

κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 
1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-   
7) θαη ζηηο ΤΑ : ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ   
(η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182).  

 

2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ :   
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ   
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή.   
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο :   
Π. .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 
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ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο  
θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο  
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. 

πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 

 

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

θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.)   
ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 αξ. (73 θαη 75).  

 

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

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

ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.  

 

 

5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ   
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) 

ΤΠΔΥΩΓΔ.  

 
3.2 Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο - ηήξεζε ζηνηρείσλ 

αζθάιεηαο θαη πγείαο 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :  

 

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

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

 

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

 

 

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

εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο 

Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 

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

αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ 

αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9). 
 
δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ 

αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ 

αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 
 
1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ 

πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ  

 

 

 

πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε 

ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8).  
 
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο 

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

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ  

απηψλ.  

Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη  

θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.  

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

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

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

εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ  νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο  

πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10.  

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν.  
 
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ   
αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β).   

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, 

θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο.   
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο   

πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ   
νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο   
24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί   
ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ  

 

 

  
αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).  

 

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

παξ.2γ).  

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

 

 
3.3 Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ)  

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ   
Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα   
επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε   
ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο.  

 
Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο  

Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

 

 

  
επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο  
ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα  
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο 

εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ 
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Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

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

(ΗΜΑ) 

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

ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α.  
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη 

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

αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 

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

 

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

εξγνηάμην. 

 

4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ  
εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 

 

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

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ  
ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). 

 

β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ  
εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ  
ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο 

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

ηκήκα II, παξ.2). 

 

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

θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ  
απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : Π 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, 

παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). 

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

δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε  
ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε -  αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ &  
επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 

 

 

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

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

(αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96  
(αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14). 
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ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ)  
ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, 

νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο  
ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο  
πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π. . 

1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη  
ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π. . 396/94, Π. . 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 

4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε - εθθόξησζε – 

ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

 

α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή  
δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ,  
ζχκθσλα κε : 

 

- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο 

ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7)  

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

 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ 

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

 
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, 

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

3542/07 (αξ.43,44). 

 
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη  
λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο 

Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35). 

 

δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο  
θφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ  
θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91  
(αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη 

 

 

  

κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). 

 
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ :  
α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο 
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ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) 

πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 

82/10. 

 
 

4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ. 

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

 

α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ  
κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ 

νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ  
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ,  
θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν  
1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ  
89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12  
παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03,  
ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35). 

 

β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’,  
ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα  
εμήο ζηνηρεία : 

 

1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο  

 

2. Άδεηα θπθινθνξίαο  

 

3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.  

 

4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)  

 

5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV,   
κέξνο Β΄, ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1).  
εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

 

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

εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ  

 

 

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

παξ.3 θαη 6).  

 
7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο,   
ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ   
ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ).  
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5.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην 

εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ 

εθηεινύκελνπ έξγνπ. 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα,  
πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε  
ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

 

Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 

 

5.1 Καηεδαθίζεηο : 

 

Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 

2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21-  
γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11),  
ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε  
ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 

 

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

 

Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη 

αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 

ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο 

: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ :  
ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ). 

 

5.3 Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο ζε ύςνο, 

Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. 

 
ΠΓ  778/80,  ΠΓ  1073/81  (αξ.34-44),  Ν.1430/84  (αξ.  7-10),  ΚΤΑ  
16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96  
(αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ). 

 

5.4 Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 
ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9  
παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ 

αξ.νηθ.16289/330/99. 
 
 
 
5.5 Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.) 

 
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9  
παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12). 
 
 
5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ. 

 

(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί 
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παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ 

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

 

Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ  
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ  
2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, 

ΤΑ 3009/2/21- γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο 

Β ηκήκα ΗΗ παξ.10). 

 

 

5.7  Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 

 

(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε 

πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), 

ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ  
3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13). 

 
6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 

 

 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ: 

«ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

 

 A. ΝΟΜΟΗ         

Ν. 495/76 ΦΔΚ 337/Α/76 Π. .  395/94 ΦΔΚ 220/Α/94  

Ν. 1396/83 ΦΔΚ 126/Α/83 Π. . 396/94 ΦΔΚ 220/Α/94  

Ν. 1430/84 ΦΔΚ 49/Α/84 Π. . 397/94 ΦΔΚ 221/Α/94  

Ν. 2168/ 93 ΦΔΚ 147/Α/93 Π. . 105/95 ΦΔΚ 67/Α/95  

Ν. 2696/99 ΦΔΚ 57/Α/99 Π. . 455/95 ΦΔΚ 268/Α/95  

Ν. 3542/07 ΦΔΚ 50/Α/07 Π. . 305/96 ΦΔΚ 212/Α/96  

Ν. 3669/08 ΦΔΚ 116/Α/08 Π. . 89/99 ΦΔΚ 94/Α/99  

Ν. 3850/10 ΦΔΚ 84/Α/10 Π. . 304/00 ΦΔΚ 241/Α/00  

Ν. 4030/12 ΦΔΚ 249/Α/12 Π. . 155/04 ΦΔΚ 121/Α/04  

     Π. . 176/05 ΦΔΚ 227/Α/05  

 

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ 

Π. . 149/06 ΦΔΚ 159/Α/06  

 

Π. . 2/06 ΦΔΚ 268/Α/06 

 

Π. . 413/77 ΦΔΚ 128/Α/77 

 

Π. . 212/06 ΦΔΚ 212/Α/06 

 

Π. . 95/78 ΦΔΚ 20/Α/78 

 

Π. . 82/10 ΦΔΚ 145/Α/10 

 

Π. . 216/78 ΦΔΚ 47/Α/78 

 

Π. . 57/10 ΦΔΚ 97/Α/10 

 

Π. . 778/80 ΦΔΚ 193/Α/80 

 

      

Π. . 1073/81 ΦΔΚ 260/A/81 Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ  

Π. . 225/89 ΦΔΚ 106/Α/89 ΤΑ 130646/84 ΦΔΚ 154/Β/84  

Π. . 31/90 ΦΔΚ 31/Α/90 ΚΤΑ  3329/89 ΦΔΚ 132/Β/89  

Π. . 70/90 ΦΔΚ 31/Α/90 ΚΤΑ  8243/1113/91 ΦΔΚ 138/Β/91  

Π. . 85/91 ΦΔΚ 38/Α/91 ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 ΦΔΚ 187/Β/93  

Π. . 499/91 ΦΔΚ 180/Α/91 ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΔΚ 765/Β/93  
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Γ.ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ . ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ   

ΚΤΑ αξ. 8881/94 ΦΔΚ 450/Β/94 ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ  

ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93 ΦΔΚ 451/Β/93 

 Π/208/12-9-03  

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/ 

 

     

ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΔΚ 301/Β/94  νηθ/215/31-3-08  

ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΔΚ 73/Β/94 ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ ΑΡ.ΠΡ. 10201/12  

ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΦΔΚ 978/Β/95 

 ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ  

   

ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΔΚ 677/Β/95    

ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΔΚ 1035/Β/96    

Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 ΦΔΚ 113/Β/97    

ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 ΦΔΚ 987/Β/99    

ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 ΦΔΚ 1186/Β/03    

ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03 ΦΔΚ 708/Β/03    

ΚΤΑ αξ.6952/11 ΦΔΚ 420/Β/11    

ΤΑ 3046/304/89 ΦΔΚ 59/Γ/89    

ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΔΚ 1035/Β/00    

ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000 ΦΔΚ 1176/Β/00    

ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 ΦΔΚ 686/Β/01    

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 ΦΔΚ 266/Β/01    

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 ΦΔΚ 16/Β/03    

ΤΑ MEO/Ο/613/11 ΦΔΚ 905/Β/11    

ΤΑ 21017/84/09 ΦΔΚ 1287/Β/09    

Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7,      

Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 ΦΔΚ 155/Β/96    
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ΑΡΘΡΟ  25ν 

Δξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη από ηελ Τπεξεζία ή άιινπο αλαδόρνπο 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ λα επηηξέπεη ρσξίο θακία αληίξξεζε αιιά θαη λα 

δηεπθνιχλεη κε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ απηφλ κέζα (ηθξηψκαηα θ.ιπ.), ηελ εθηέιεζε απφ ηελ Τπεξεζία κε δηθά ηεο κέζα 

ή κε άιινπο αλαδφρνπο, νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο πνπ εθηειεί, έηζη ψζηε λα κελ 

παξεκβάιιεηαη εκπφδην ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

ΑΡΘΡΟ 26ν 

Καζαξηζκόο θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ ηπρφλ παξάδνζε γηα ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ή φινπ ηνπ έξγνπ κεηά ηελ 

πεξαίσζε ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα 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 παξάδνζή ηνπο απνιχησο θαζαξψλ, θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα φηη απαηηείηαη, νχησο ψζηε ην έξγν λα παξαδνζεί 

θαζ’ φια έηνηκν γηα ρξήζε θαη ιεηηνπξγία. 

 Αλ κεηά ηελ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, 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 παξαθξαηνχκελεο απφ ηελ ακέζσο επφκελε πιεξσκή. 

ΑΡΘΡΟ  27ν 

 Κάζε είδνπο εξγαζίεο, φπσο εξγαζίεο, εθζθαθψλ, θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ, νδνζηξσζίαο θ.ιπ. ζα 

πξέπεη λα εθηεινχληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο θάζε θχζεο πνπ 

παξακέλνπλ. Σέηνηεο εγθαηαζηάζεηο είλαη νδνζηξψκαηα, πεξηθξάμεηο, ηερληθά έξγα, δίθηπα θνηλσθειψλ 

νξγαληζκψλ (Ο.Κ.Ω.). Ζ επηδεηνχκελε ηδηαίηεξε πξνζνρή, απνζθνπεί ζην λα απνθεπρζνχλ δεκηέο, 

αηπρήκαηα, βιάβεο, θ.ιπ., γηα ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο. 

 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη κπνξεί ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ δίθηπα Ο.Κ.Ω. πνπ 

ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο. Με ηηο εξγαζίεο απηέο ν αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακία 

αλάκημε, ππνρξενχηαη φκσο λα παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη 

νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ιφγσ θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ πνπ ηπρφλ παξνπζηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ 

εθηεινχληαη απφ απηφλ. 

 Αλ γηα ζνβαξνχο ιφγνπο ν αλάδνρνο δε ζπκθσλεί κε νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν, θαη πάλησο φρη κεηά παξέιεπζε 

δεθαεκέξνπ, ηηο απφςεηο ηνπ πξνο ηελ Τπεξεζία, ππνβάιινληαο ζπγρξφλσο θάζε ζηνηρείν πνπ ηηο 

ηεθκεξηψλεη. 
 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη θαλέλα αίηεκα, απηνχ πνπ αθνξά ηπρφλ δπζρέξεηεο ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε εθ ησλ πζηέξσλ, εάλ δελ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο πξν ηεο ελάξμεσο ησλ ζρεηηθψλ 

εξγαζηψλ ψζηε ε Τπεξεζία λα έρεη ηνλ ρξφλν λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο. 

 Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο θαη δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη 

παξάηαζεο πξνζεζκίαο εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 
 

 
Ρέζπκλν 02/07/2013 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Σερληθνχ Σκήκαηνο 

Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

Γήκνπ Ρεζχκλεο 

 

 

 

 

 

Αηθαηεξίλε Κακειάθε 

ΣΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

 

 ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 

Ησάλλεο Αλαζηαζάθεο 

ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

Γήκνπ Αλσγείσλ 

 

 

 

 

Μηραήι Ρνπζάθεο 

ΠΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 

 
 


