
  

 

  
 

Η Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή  Έλσζε (ΔΣΠΑ) θαηά 80% 

θαη από εζληθνύο πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ θαηά 20% 

 
    

 

 

 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1νλ. Αληηθείκελν ηεο Δ..Τ. 
 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο Δ..Τ. είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 
ππφινηπνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη κε ζρέδηα & δηαγξάκκαηα πνπ πεξηέρεη ε κειέηε πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν πνπ 
αλαθέξεηαη ζην 2ν άξζξν ηεο παξνχζεο θαη πξφθεηηαη λα ζπζηαζεί ε ζρεηηθή εξγνιαβηθή ζχκβαζε . 
Οη γεληθνί φξνη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πεξηέρνληαη ζηελ Γ..Τ. πνπ είλαη ζπλεκκέλε ζηε κειέηε. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ν. Αληηθείκελν ζχκβαζεο. 
  
Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

ηνπ ηίηινπ 
κε ηελ εξγνιαβία απηή πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ θαηά ζεηξά εθηέιεζεο ηα παξαθάησ θαη ζε πεξίιεςε θχξηα κέξε ηνπ 
έξγνπ: 
 

1. Ξχιηλεο θαη καξκάξηλεο ξάκπεο 
2. Ταινπίλαθεο 
3. Αλειθπζηήξαο 

 

Αξζξν 3ν.Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
.  
 Ο Ν. 3669/08 «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ).   
Οη εγθχθιηνη 38/2005 ΤΠΔΥΩΓΔ , 36/2005 ΤΠΔΥΩΓΔ ,θαη 20/2006 ΤΠΔΥΩΓΔ θαη νη εγθπθιηνη 26/2012 ΤΠ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & 
ΤΠΟΜΔΓΙ θαη 27/2012/ΤΠ.ΑΝΑΠΣΤΞΗ& ΤΠΟΜΔΓΙ. 
Οη εγθχθιηνη 7 θαη 9 ηνπ 2013 
 
 

Αξζξν 4ν.Ιζρχνπζεο  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
  
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη νδεγίεο ησλ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠ. Δ. θαη Γ.Σ. θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο 
πξνο ην είδνο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ Π.Σ.Π. ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε πηζηή θαη αθξηβή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εθηφο 
αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη ηα έξγα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ πνπ ηζρχνπλ θαη 
απνθάζεσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ( π.ρ. θαλνληζκφο νπιηζκέλνπ ζθπξ/ηνο αληηζεηζκηθφο θαλνληζκφο , θαλνληζκφο θνξηίσλ δνκηθψλ 
έξγσλ θιπ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν πκβαηηθά ζηνηρεία  
  
 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζηεί ην πξνο αλάζεζε έξγν, εί λαη ηα αλαθεξφκελα 
παξαθάησ.  
ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ, ε  ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

ΔΡΓΟ: 

 

 

«ΠΡΟΒΑΙΜΔ ΠΟΛΔΙ – ΔΡΓΑΙΔ 

ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΑΜΔΑ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΝΑΚΑΚΗ» 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 23.000,00 € (κε Φ.Π.Α. 23%) 



  

2. Η παξνχζα Γηαθήξπμε. 
3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
4. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο. 
5. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 
6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο, Σ..Τ. 
7. Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία θαη νη εγθεθξηκέλεο 

ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε πεξίπησζε απηή απφ ηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ή πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ 
έξγνπ.  

10. Σν Υξνλνδηάγξακκα/Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

 Δπίζεο έρνπλ ζπκβαηηθή ηζρχ, επφκελε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν:  
 (1) Σα λέα εληαία Σηκνιφγηα  
 (2) Οη Δπξσθψδηθεο. 
  
 

ΑΡΘΡΟ 6ν. Πεγέο αδξαλψλ πιηθψλ . 
  
Σα αδξαλή πιηθά θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ζα ιεθζνχλ θαηφπηλ θαηάιιειεο γηα θάζε πεξίπησζε επεμεξγαζίαο απφ ζέζεηο 
ιαηνκείσλ & νξπρείσλ πνπ δείρλνληαη , θαηά πξνζέγγηζε ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ή πνπ ζα θαζνξηζηνχλ , ζπκπιεξσκαηηθψο 
θαηά ην ζηάδην ηεο εθηειέζεσο. 
Οη αθξηβείο ζέζεηο ιήςεσο πιηθψλ ζα επηιεγνχλ απφ ηνλ αλάδνρν & πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία 
Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηνλ αλάδνρν λα πξνκεζεπηεί αδξαλή πιηθά ,  γηα ηα νπνία ε κεηαθνξά ηνπο 
πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο ( κε θπβνρηιηφκεηξνλ ) απφ πιεζηέζηεξε ζην έξγν πεγή ή ζέζε αλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ηεο νπφηε ν 
αλάδνρνο ζα πιεξσζεί κε βάζε ηε κηθξφηεξε απφζηαζε κεηαθνξάο. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνηαζδήπνηε πεγήο πιηθψλ λα πξνβεί κε κέξηκλα & δαπάλεο ηνπ ζηελ 
εμέηαζε ηνπ πιηθνχ ηεο απφ εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην , πξνο δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πιηθψλ. 
ε πεξίπησζε κε επαξθείο ή αθαηαιιειφηεηαο ησλ πιηθψλ απφ ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε 
ηα αλσηέξσ ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ εμεχξεζε ησλ θαηαιιήισλ πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ είηε κε κίζζσζε είηε κε αγνξά ησλ 
θαηαιιήισλ ή αθφκα θαη απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή , επηβαξπλφκελνο κε θάζε ζρεηηθή δαπάλε. 
Σν δεκφζην δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηελ απαιινηξίσζε εθηάζεσο θαηαιιήισλ γηα ηελ πεξηνρή πιηθνχ πξνο 
ρξήζε ηνπ αλαδφρνπ ζην έξγν. 
Πξέπεη ζπλεπψο απηφο ζηηο ηηκέο πνπ ζα πξνζθέξεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ , λα ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο απφ 
νηνλδήπνηε ιφγσ απαηηνχκελεο πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα απφ ηδησηηθά ή θνηλνηηθά ιαηνκεία , νξπρεία , θνίηε  
ρεηκάξξσλ πνηακψλ θιπ. ησλ αλαγθαηνχλησλ πιηθψλ , γηα ηελ κίζζσζε ή αγνξά εθηάζεσλ πξνο παξαγσγή ησλ πιηθψλ απηψλ 
. 
Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ελ γέλεη πιηθψλ ζα ζπλερίδεηαη θαζ’φιε ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ ηνπ έξγνπ 
κε κέξηκλα , επζχλε & δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ θαη θάησ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ππεξεζίαο . 
Ο αλάδνρνο έρεη αθέξαηε ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα θαη  ζχκθσλα πξνο ηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 
πάζεο θχζεσο εηδψλ & πιηθψλ θιπ. πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο & εμππαθνχεηαη ζηελ πξνζθνξά πνπ αλέιαβε 
ηελ ππνρξέσζε θαη επζχλε ηεο έληερλεο εθηειέζεσο ησλ έξγσλ κε δνκηθά πιηθά . 
Ωο εθ ηνχηνπ ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηεο αλά πάζα ζηηγκή δεηγκαηνιεςίαο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο δηαζηάζεσλ θιπ. ηφζν 
ηεο πάζεο θχζεσο εηδψλ , πιηθψλ θιπ. & ησλ εξγαζηψλ. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη  λα θαηαβάιιεη ηηο δαπάλεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ αλαθεξνκέλσλ ζηα 
Γεληθά Έμνδα ηνπ ρσξίο βέβαηα απηφ λα απαιιάζζεη απφ επζχλε ηνλ αλάδνρν , λα είλαη κνλαδηθφο 7 εμ’ νινθιήξνπ ππεχζπλνο 
γηα ηε πνηφηεηα & ην δφθηκν  ησλ πάζεο θχζεσο εηδψλ , πιηθψλ θιπ. & ησλ εξγαζηψλ. 
Σα θαηάιιεια ή πιενλάδνληα πιηθά ππνρξενχηαη ζε ρψξν πνπ νθείιεη ν αλάδνρνο λα εμεχξεη . Η ππεξεζία δελ αλαιακβάλεη 
θακία ππνρξέσζε γηα νξηζκέλν ρξφλν ηέηνησλ ρψξσλ απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν.  
 
Η θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα γίλε κε   ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ   πνπ ζα αλαδεηρηεί κεηά απφ δηαγσληζκφ.    
 Σν ζχζηεκα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ην ζχζηεκα κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 3669/08  
χζηεξα απφ δηαθήξπμε πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γήκαξρν  ΡΔΘΤΜΝΗ ............................. ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 
αξηζκφ.......................................... απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν.  Πξ/ζκνο έξγνπ. 
  

Ο ζπλνιηθφο πξ/ζκνο ηνπ ηνπ έξγνπ είλαη:       23.000 ,00 €  πνπ αλαιχεηαη  

α) πξ/ζκνο εξγαζηψλ κε εξγνιαβία   :                           18.699,18 € 
β) πξφβιεςε αλαζεψξεζεο :                      

γ) Φ.Π.Α :                   4.300,81  €  
Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 80 % απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Σ.Π.Α.) θαη θαηά 20% απφ Δζληθνχο Πφξνπο. 
             

 

ΑΡΘΡΟ 9ν . Δγγπήζεηο  
 

Η εγγχεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη  374,00   Δπξψ 



  

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3263/2004 απαηηείηαη γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο πνζνχ 934,96   Δπξψ δειαδή ζε πνζνζηφ (5%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο, πνπ δελ πεξηιακβάλεη 
ηα θνλδχιηα ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α. 

ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ νξίνπ 12%, πξνθεηκέλνπ 
λα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη επηπιένλ, πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3263/2004. 
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο (άξζξν 35 παξ. 
2 ηνπ Π.Γ. 609/85). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν.  
 

α) Η ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε  ηξεηο (3) κήλεο  θαη αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή  ηεο 
ζχκβαζεο εθηφο αλ άιισο αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε. 
Δπίζεο θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ  
σο αθνινχζσο. 
1.  
2.  
3.  
Οη αλσηέξσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο έρνπλ εθαξκνγή εθ’ φζνλ νξίδνληαη ξεηά ζηελ ζχκβαζε. 
Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ παξαζηεί αλάγθε ρνξήγεζεο παξάηαζεο ηεο αξρηθήο θαζνξηζκέλεο ζπκβαηηθήο 
πξνζεζκίαο γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ( θαηξηθέο ζπλζήθεο  ειιείςεηο πηζηψζεσλ , αχμεζε 
ηνπ αληηθεηκέλνπ θιπ.) είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε παξάηαζεο ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε πεξίπησζε απηή κε αίηεζε ηνπ πξνο ηελ θνηλφηεηα πνπ πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί & ζηελ 
Γ/λνπζα ππεξεζία λα δεηήζεη παξάηαζε πνπ εγθξίλεηαη απ’ ην Γ..  κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ Γεκ. 
Έξγσλ. 
β) Η πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε 15% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο & επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζε κε ην 20 % ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δει. 114 κέξεο. Γηα ηηο επφκελεο 
& κέρξη αθφκα 15% ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δει. 86 κέξεο , επηβάιιεηαη ην 20% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο.  
Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο ηεο ζχκβαζεο 
εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3263/04. 
Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ ηπρφλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην Φ.Π.Α., πξνο ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ.  
Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ 
ζπλνιηθά πνζνζηφ 6% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.  
γ) Όηαλ ν ρξφλνο απνπεξάησζεο ελφο έξγνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη 
ζρεηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, κπνξεί κε ηε ζχκβαζε λα πεξηνξηζηνχλ νη αλσηέξσ ρξφλνη γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηληθψλ 
ξεηξψλ κέρξη ην κηζφ, κε αλάινγε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο εκεξήζηαο πνηληθήο ξήηξαο, δηαηεξνχκελνπ ηνπ αλσηάηνπ 
νξίνπ ηεο πνηληθήο ξήηξαο. 

Γελ δχλαηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν  

ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.  
 
Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο. 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 32 ηνπ Π.Γ. 609/85 ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε δηάζηεκα 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο θαη λα ππνβάιεη ζηε δ/λνπζα ππεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ . 
Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα αξρίζεη πξνο απνθπγήλ θαζπζηεξήζεσλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηελ 
ηερληθή έθζεζε θαη ηηο νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο . Η έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη απφ 
ηελ Γ/λνπζα ππεξεζία ην αξγφηεξν ζε 20 εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12.  
 
Πνηφηεηα πιηθψλ - εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη. 
Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ γηα ηε θαηαζθεπή πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
πξνδηαγξαθψλ εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 46 ηνπ Π.Γ. 609/85 ζε πεξίπησζε πνπ θξηζνχλ θαηάιιεια. 
Δπίζεο ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ηφζν ησλ πιηθψλ & ησλ 
κερ/ησλ φζν θαη ησλ ειέγρσλ θαηαζθεπήο δηαζέηνληαο κε κέξηκλα & δαπάλεο ηνπ ηα θαηάιιεια εξγνηαμηαθά εξγαζηήξηα 
εθνδηαζκέλα κε φια ηα απαηηνχκελα κέζα θαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ πξνο εθηέιεζε δεηγκαηνιεςηψλ θαη δνθηκψλ ειέγρνπ. 
ε πεξίπησζε ζπζθεπψλ κερ/ησλ ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη ζε εξγαζηήξηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δξγσλ ή άιια 
θξαηηθά εξγαζηήξηα . 

 

ΑΡΘΡΟ13.  
 
Μειέηεο & ζρέδηα ησλ έξγσλ . Τςφκεηξα θπζηθνχ εδάθνπο . 
Με ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζηνλ αλάδνρν ζα παξαδνζνχλ απφ ηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία φια ηα ππάξρνληα ζρέδηα θαη 
ζηνηρεία ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επαλαιεζεχζεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
εδάθνπο λα ιακβάλεη απ’ αξρήο ηνχηα , εθφζνλ δελ ππάξρνπλ κε ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ κε δαπάλεο πνπ 



  

ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο. Η δαπάλε εθαξκνγήο ησλ κεθνηνκψλ αγσγψλ , δξφκσλ , ηάθξσλ , ζεκειίσλ θιπ. ησλ 
νπνίσλ δελ έγηλε ράξαμε ζην έδαθνο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ή απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
Μεηαθνξέο πιεξψλνληαη κφλν εθ’φζνλ ζπγθεθξηκέλα άξζξα ηεο αλάιπζεο νξίδεηαη ή θαζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Σερληθή 
Έθζεζε . 

 

ΑΡΘΡΟ 14.  
 
Γεληθά έμνδα θαη φθεινο εξγνιάβνπ. 
ηελ εξγνιαβία πνπ αλαθέξεηαη ε παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ηζρχνπλ ηα παξαθάησ εξγνιαβηθά πνζνζηά . 

α) ...............18%............ (%) επί ηεο ηεο αμίαο εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ πνπ πηζηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ηηκνινγίνπ θαη ησλ λέσλ ηηκψλ κνλάδαο. 

β)................18%...........(%) επί ηηο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη εκεξνκηζζίσλ γηα εθηέιεζε 
απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ .  
Σν πνζνζηφ απηφ ππφθεηληαη ζηελ ξεηή ή ηεθκαξηή έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. 
Οη δηελεξγνχζεο πιεξσκέο ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 
ε θάζε πεξίπησζε  γίλεηαη θξάηεζε 5% ζην θφζηνο εξγαζηψλ θαη 10% ζην θφζηνο αγνξάο πιηθψλ . Οη θξαηήζεηο απηέο 
κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή θαηά ηα ινηπά σο ελ άξζξν 27 ηνπ Π.Γ.609/85. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15.  
 
Αζθάιηζε πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ. 

Ο εξγνιάβνο ππνρξενύηαη γηα ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην 

27/2012 ΤΠΑΝ θαη ΤΠΟΜΔΓΙ ηελ νπνία παξαζέηνπκε  

 

εγθχθιην 27/2012 
Άξζξν : Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην*. 

 

1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ 
γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα 
εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ.7-9), 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 : ΓΙΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΙΠΑΓ/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 ηνέξγν 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). Η γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ άξζξνπ 12 
ηνπ ΠΓ 305/96. 
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ η α ν πνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ 
(νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) 
ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
* H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Ι ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 
** O Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη 
απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Ν.1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ. 

 
 



  

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 ΓΙΠΑΓ/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 ΓΙΠΑΓ/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 : ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη 
ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182). 
 
2. Η ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ : 
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ 
θαηαζθεπή. 
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξάξηεκα ΙΙ). 
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ 
ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαοζχκθσλα 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 ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 
 
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ  ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΙΟ 6 κε αξ. 
πξση. ΓΙΠΑΓ/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. 
Η 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 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. Ιαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9). 
 
 

 

3.3 Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ), 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 ΗΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 
θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ 
δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν 
ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ 
κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

3.4 πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 
 
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Η Μ Α. 
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Η.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 η νπο θ ηλδχλνπο η σλ ε γθαηαζηάζεσλ α πηψλ : Π Γ 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). 
 



  

ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο: πξνζηαηεπηηθά 
θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο 
ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο 
δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. 
απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 
 
 

4.2 Δξγνηαμηαθή 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.ΤΠΤΜΔΓΙ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 
 
- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΙ «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 ΙΙ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε 
ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). 
 
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, 
γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ 
θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 
 

4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ. 
 
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2). 
 
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο 
πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 
1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη 
ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ 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 ΙΙ, 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 ΙΙ, 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 ). 



  

 

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. ΙΙΙ ), 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 
ΤΑΦ6.9/25068/1183/96, 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. ΙΙΙ), 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 ΙΙ 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. ΙΙΙ), ΠΓ 
155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΙΙ 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. ΙΙΙ), 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. ΙΙΙ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV 
κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ. 12). 

 

5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ. 
 
(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη 
ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 
6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) 
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. ΙΙΙ), 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 ΙΙ 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.ΙΙΙ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, 
παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ 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. 
 
 



  

 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 16. 
 

 Πξόιεςε θαη Αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ 

 (ΑΤ θαη ΦΑΤ)  

1. Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο  
      Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο 
ηνπ ΚηΔ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.  
  2. χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο (ΟΓΑΤΔ).  
      Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο θίλδπλνο ζην ειάρηζην. Ωο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο γηα ην ΟΓΑΤΔ νξίδνληαη νη εμήο:  
      2.1 Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ.  
      2.2 Οξηζκφο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ Δξγαζίαο. Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, 
ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθαιείαο θαη 
πγείαο, θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Ν-1568/85, ΠΓ-17/96, ΠΓ-305/96, ΠΓ-
294/88). Η αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο Δξγαζίαο θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ 
Δξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζην αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 
ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ Δξγαζίαο, κεηξήζεηο, αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θιπ ν αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο 
ζπλεξγάηεο ή/θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (ΠΓ-95/99, ΠΓ-17/96 ) απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο 
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΞΤΠΠ).  



  

      2.3 Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα ΑΤΔ.  
      2.4 Οξγάλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ ππεξγνιάβσλ.  
      2.5 Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο. Καη' ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα:  
      αλαθνξά αηπρήκαηνο,  
      δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο,  
      αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο,  
      ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο,  
      εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ,  
      ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ  
      2.6 Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ πρ γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην 
ΑΤ ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο.  
      2.7 Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ  
      Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο 
ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία ή ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη επηζεσξήζεηο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη 
γξαπηά.  
      2.8. 'Αιιεο πξνβιέςεηο  
      Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην 'Δξγν πξνο ην αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ  
      Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα ΑΤΔ  
      Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην εξγνηάμην.  
      Πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα ΑΤΔ κε ην ζπληνληζηή ΑΤΔ θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο, παξνπζία ηνπ ηερληθνχ 
αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνχ Δξγαζίαο.  
      2.9. Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ 
αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα ΑΤΔ θαη λα 
ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ ΦΑΤ.  
      Σν ΑΤ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (ΦΑΤ) εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 
έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 'Δξγνπ ζηνλ ΚηΔ 
ελεκεξσκέλνο ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαδνζεί 
απφ ηελ Τπεξεζία ΑΤ θαη ΦΑΤ ζηνλ Αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε ησλ αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην. 
 Σν ΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:  
      2.9.1. Γεληθά  
      Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ,  
      χληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ,  
      Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ,  
      ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ,  
      ηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ  
      2.9.2. Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο.  
      2.9.3. ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.  
      2.9.4. Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ.  
      2.9.5. Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ.  
      2.9.6. πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ.  
      2.9.7. Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α' βνεζεηψλ.  
      2.9.8. Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πρ εηδηθνί ηχπνη ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο 
κεγάισλ νξπγκάησλ, ή επηρσκάησλ θιπ θαη δηαηάμεηο γηα πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο.  
      2.9.9. Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ.  
      2.9.10. Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο θαη ππνθάζεο ηνπ 
έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο πρ  
      Υ = Υακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ  
      Μ = Μέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ  
      Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ  
      ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη.  
      2.9.11. Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ.  
      2.9.12. Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά 
κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (Παξάξηεκα II ηνπ Αξζ-12 ηνπ ΠΓ-305/96).  
      Ο ΦΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:  
      2.9.Α Γεληθά:  
      είδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ,        
       αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ,  
      αξηζκφ αδείαο,  
      ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ,  
      ζηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ ΦΑΤ.  
      2.9.Β ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ:  
      ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ,  
      παξαδνρέο κειέηεο,  
      ηα ζρέδηα "σο θαηεζθεπάζζε".  
      2.9.Γ Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο 
κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, πρ εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θιπ.  
      Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ 
απφ ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ, θιπ) ζηελ ππξαζθάιεηα θιπ.  
      2.9.Γ Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ.  
      Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη:  
      Σνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ πρ φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηνπο ρξήζηεο, βαζηθά ελεκεξσηηθά 
θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ψζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν θαη ηη ζα 
θάλεη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ γεγνλφησλ.  
      Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ πρ νδεγίεο ρξήζεο ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ 
πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θιπ.  
      Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ.  



  

      Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ 
αξρψλ. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΑΤ - ΦΑΤ.  
      Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη 
κε επζχλε ηνπ ΚηΔ.  
      3. Γαπάλε ζχληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ  
      'Οιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ 
Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 17. 
 
 Σξφπνο Δπηκέηξεζε εξγαζηψλ. 
 ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα νξηζκέλα απφ ηα ΝΔΣ 
Κάζε είδνπο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ νξίδεηαη ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηξφπνο επηκέηξεζεο , επηκεηξνχληαη & πιεξψλνληαη κφλν σο πξνο ηηο 
πξαγκαηηθά εθηειεζζείζεο κνλάδεο κε ιακβαλνκέλσλ ππ φςε ησλ νηνλδήπνηε αληηζέησλ ζπλεζεηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18.  
 
Δηδηθέο δαπάλεο &έμνδα πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
 ηα γεληθά έμνδα ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά απηφλ. 
1. Απνδεκίσζεο ηδηνθηεηψλ εθκηζζσηψλ ή κηζζσηψλ. 
α) Σσλ πεξηνρψλ ιήςεσο αδξαλψλ  
β) Σσλ ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσο κερ/ησλ & εξγνηαμίσλ. 
γ) Σσλ πξνζπειάζεσο πξνο ηα εξγνηάμηα  
δ) ΟΙ δαπάλεο απνδεκίσζεο ησλ πεγψλ ιήςεσο αδξαλψλ 
 Δπίζεο απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ δελ αλαιακβάλεηαη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ δπζρέξεηεο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέπξεζε  
πεγψλ ιήςεσο αδξαλψλ πιηθψλ. 
2. ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα  

 

ΑΡΘΡΟ 19. 
 
 Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ . Σειηθή επηκέηξεζε. 
 Μεηά ηελ βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ φπσο νξίδεη ην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ.609/85 & εληφο δηκήλνπ ην αξγφηεξν ν 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Γ/λνπζα ππεξεζία ηελ ηειηθή επηκέηξεζε νπσο ν Ν.3669/2008 νξίδεη. 
Η κε εθπξφζεζκε ππνβνιή ζπλεπάγεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα 2 ν/ννν επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε 
ζπκπιεξσκέλν κήλα θαζπζηέξεζεο κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 609/85. 

 

ΑΡΘΡΟ 20. 
 
Πξνζσξηλή  παξαιαβή-νξηζηηθή 
 Παξαιαβή ρξφλνο Δγγχεζεο  
 Ωο πξνο ηελ πξνζσξηλή & νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απν ηνλ Ν.3669/08 
 Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ απφ ηνλ αλάδνρν  νξίδεηαη ζε 15 κήλεο , εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 
ζηελ Σερληθή Έθζεζε .  
Ο ρξφλνο ζπληήξεζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηειηθήο επηκέηξεζεο απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 
 
 
 
 

  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΡΔΘΤΜΝΟ  24-4-2013 

ΡΔΘΤΜΝΟ  7/4/2014  Η Γ/ληξηα Σ.Τ. Γήκνπ Ρεζύκλεο Ο πληάμαο 

Ο πληάμαο  
 

 
  

  Κειέθε Γεσξγία Κιάδνο Αλδξέαο          

  Αξρηηέθησλ  Μεραληθόο Αξρηηέθηνλαο  Μεραληθόο    

    
 


