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ΚΤΡΙΟ ΕΡΓΟΤ:  
   
ΦΟΡΕΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
  
ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ:  
 
 ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ 
 ΤΠΗΡΕΙΑ:        
 
 

79 ΣΜΧΕΘ 
 
79 ΣΜΧΕΘ 
 
 
 
 
 

ΔΡΑΗ: 

 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΟ ΒΝ 
ΑΜΟΤ 

Π/Τ:   50.000,00 € 

ΘΕΗ: BN άμου θέση πλησίον ΟΑ «ΒΑΘΕ-
Ο» – Βαθύ άμου 
 

 
 
 

 ΧΡΗΜΑΣΟΔΟ-
ΣΗΗ: 

ΕΙ ΒΑΡΟ ΜΕΡΙΔΑ «ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ» 
 

 

 

ΔΙΓΙΚΗ – ΣΔΥΝΙΚΗ  ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

 
 

Α.  ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

 Άξζξν 1ν (Αληηθείκελν ηεο ΔΤ) 

 
 ηελ παξνχζα Δηδηθή -Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ.Σ..Τ.) πεξηιακ-
βάλνληαη νη εηδηθνί φξνη, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φ-
ξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ζα εθαξκνζζνχλ γηα 
ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.  

 

 Άξζξν 2ν (Αληηθείκελν Δξγνιαβίαο) 

 
1. Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο απνηειεί ε επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ: 
 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΟ ΒΝ ΑΜΟΤ»  

                                                  

 2.  Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ   
50.000,00 € θαη αλαιχεηαη φπσο ζηνλ  παξαθάησ πίλαθα: 
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 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη εηο βάξνο Μεξίδαο ηεο «Βνπιήο ησλ Διιήλσλ». 

α/α ΔΡΓΑΙΔ Μ.Μ. 
Πνζό-

ηεηα 
Σηκή κνλάδνο (€) Γαπάλε (€) 

1 

Καζαίξεζε επηθεξακψζεσλ κε πξνζνρή, 

γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ ζε 

πνζνζηφ > 50% 
m2 θαη’ απνθνπή 2.200,00 

2 
Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνχ μχιηλεο 
ζηέγεο m3 θαη’ απνθνπή 1.992,29 

3 
Καζαίξεζε αλσδνκψλ απφ αξγνιηζνδνκή 
ή ιηζνδνκή  m2 θαη’ απνθνπή 2.402,95 

4 
Kαηαζθεπή δηαδσκάησλ (ζελάδ) θαη καξ-
θίδαο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα m2 θαη’ απνθνπή 9.200,00 

5 

Καηαζθεπή ζηέγεο μχιηλεο γηα επηζηέγαζε 
κε γαιιηθά θιπ θεξακίδηα ή ηερλεηέο πιά-
θεο   

m2 θαη’ απνθνπή 5.000,00 

6 αλίδσκα ζηέγεο m2 θαη’ απνθνπή 1.500,00 

7 Δπηζηξψζεηο κε ειαζηνκεξείο κεκβξάλεο m2 θαη’ απνθνπή 2.000,00 

8 
Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα ξσκατθνχ ηχ-
πνπ m2 θαη’ απνθνπή 4.800,00 

9 
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκε-
ληνθνλίακα  m2 θαη’ απνθνπή 1.200,00 

10 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ηνίρσλ m2 θαη’ απνθνπή 1.197,05 

ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΟΤ 31.492,29 

ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ (ΓΔ) & ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΔΛΟ (ΔΟ) (18%) 5.668,61 

ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΓΔ & ΟΔ 37.160,90 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ (15%) 5.574,14 

ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΓΔ , ΟΔ & ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ  42.735,04 

ΦΠΑ 17%   7.264,96 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 50.000,00 

 

 Άξζξν 3ν (ηνηρεία Δξγνιαβίαο) 
 
 χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Γηαθήξπμεο: 
 
 Σα νξηδφκελα ζαλ ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, κε βάζε 
ηα νπνία ζα γίλεη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, είλαη ηα παξαθάησ θαη ζε πεξίπησζε 
αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ 
θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 
 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 
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2. Ζ Γηαθήξπμε. 
3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο. 
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 
6. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  
7. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο. 
8.     Σν Υξνλνδηάγξακκα/Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
  

 χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Γηαθήξπμεο επίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, 
επφκελεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, επεηδή είλαη δε-
κνζηεπκέλα θείκελα: 
   
  1.  Οη Δπξσθψδηθεο. 
  2.   Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.               (ή ηνπ η. Τ.Γ.Δ.). 
  3. Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) (Αξηζκ. ΓΗ-
ΠΑΓ/ΟΗΚ/273,ΦΔΚ 2221 Β’/ 30-7-12)  (ΔΛ.Ο.Σ.) 

                 4.     Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 
   

  Άξζξν 4ν (Γηελέξγεηα – πκκεηνρή – Καηαθύξσζε Γηαγσληζκνύ – ύκ-

βαζε)    

  

 1. Ζ δηελέξγεηα – ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ γίλεηαη όπσο νξίδεηαη ζηε 

Γηαθήξπμε.  
 
    2.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξηκέλεη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 
γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη απφ ην άξζ. 105 
(παξ.2 θαη 4) ηνπ Ν.4412/16. ηελ δηαθήξπμε θαζνξίδεηαη ε Αξρή πνπ ζα εγθξίλεη 
ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. 
 
    3.  Ο αλάδνρνο πνπ ζα αλαδεηρζεί, νθείιεη λα βξίζθεηαη ζηνλ ηφπν θαη ζε 
ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 
105  παξ. 4 ηνπ Ν.4412/16 θαη λα θαηαζέζεη ηηο ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιε-
ζεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/16. 
  Με εκθάληζε ηνπ κεηνδφηε ή κε πξνζθφκηζε ηεο πην πάλσ εγγχεζεο ζπ-
λεπάγεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 παξ.5 ηνπ Ν.4412/16: 
 
  α.   Έθπησζή ηνπ κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο ρσξίο θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη  
 
  β.   Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
ζαλ εηδηθή πνηλή θαη απνηειεί ιφγν πεηζαξρηθήο δίσμεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ-
ζξνπ 82 ηνπ Ν. 3669/08, φπσο απηφ ηζρχεη ζχκθσλα κε ηε πεξίπησζε (31) ηεο 
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν.4412/16  . 
 

  Άξζξν 5ν (Έλαξμε-Πέξαο Δξγαζηώλ-Πξνζεζκίεο-Υξνλνδηάγξακκα-

Παξαηάζεηο) 

 
 1.  Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αξρίζεη ηηο εξγαζίεο ην αξγφηεξν εληφο ηξηά-
ληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηε παξ.2 ηνπ άξ-
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ζξνπ 45 ηνπ Ν.4412/16 θαη λα πεξαηψζεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ κέζα ζε 60 εξγά-

ζηκεο θαη κε κέξεο, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 

        2. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 145 κέζα ζε  15 κέξεο 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξε-
ζία ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ παξα-
πάλσ πξνζεζκία. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε ζπκ-
βάζεηο έξγσλ πνπ ζηηο δεκνπξαζίεο ηνπο θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ, ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα λνκαξρηαθά κεηξψα. 
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θνηλνπνηεί έγθαηξα ζηνλ αλάδν-
ρν πίλαθεο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ. Ο πξψηνο πίλαθαο θνηλν-
πνηείηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 
   3.   Με ηα άξζξα 145, 147 θαη 148 ηνπ Ν. 4412/16 θαζνξίδνληαη ηα αλα-
θεξφκελα ζηελ ζπλνιηθή θαη ζηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ζηελ παξάηαζε κε ή 
ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ζηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο γηα παξαβίαζε πξνζεζκηψλ 
ηνπ έξγνπ.   
 
  4.     ε φηη αθνξά ζηε δηαθνπή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ιφγσ θαηξηθψλ 
ζπλζεθψλ ζα εθαξκφδνληαη ηα παξαθάησ: 
 
     α.   ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, πνπ ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη 
ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν ζα αλαγξάθνληαη ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζή-
θεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, θαη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο εξγα-
ζηψλ ζε πιήξε αλάπηπμε ή κε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο (εξγαζίεο πνπ δελ επε-
ξεάδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο) ή ε αλάγθε λα γίλεη 
δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ. 
 
     β.     Γηα ηηο κέξεο πνπ επηβάιιεηαη πιήξεο δηαθνπή εξγαζηψλ ζα 
εθδίδεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε θάζε κήλα Γηαηαγή πνπ ζα θνηλνπνηείηαη ζηελ Πξντ-
ζηάκελε Αξρή. Οη κέξεο πνπ ζα ζεσξνχληαη λεθξέο, ζα αλαγξάθνληαη ζην εκεξν-
ιφγην ηνπ έξγνπ αιιά δελ ζα παξέρνπλ ζηνλ αλάδνρν ην δηθαίσκα εθαξκνγήο ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ Ν. 4412/16) πεξί δηαιχζεσο ηεο ζπκβάζεσο. 
 

 Άξζξν 6ν (Παξαιαβή Δξγαζηώλ-πληήξεζε έξγσλ) 
 
  1.  Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 170 
ηνπ Ν.4412/16. 
 
  2.    Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ 
ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ 
Ν.4412/16. Καηά ηνλ ρξφλν απηφ, ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη 
ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα: 171 θαη 157, ηνπ 
Ν.4412/16. Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δεθαπέληε 
(15) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο βεβαίσζεο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ.  
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 Άξζξν 7ν (Πιεξσκέο) 
 
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε θαη ε πιεξσκή ηνπ έξγνπ ζα δηελεξγεζεί απφ ην ΚΣ Α-
ζελψλ. 

 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη εηο βάξνο Μεξίδαο ηεο «Βνπιήο ησλ Διιήλσλ». 
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ απνπεξάησζε ηνπ. Ζ Τ-
πεξεζία  αθνχ ειέγμεη – επηζεσξήζεη ηηο εξγαζίεο, ππνβάιιεη Φάθειν Γελνκέλεο 
Γαπάλεο, κε ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ νπνίνπ ζα απνπιεξσζεί εμ’ νινθιήξνπ ν Αλά-
δνρνο. 

 

 Άξζξν 8ν (Πξνθαηαβνιέο) 
 
 Γελ πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο πξνθαηαβνιήο. Ζ απνπιεξσκή ηνπ 
Αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 7. 

 

  Άξζξν 9ν (Αλαζεσξήζεηο) 
 

 Οη ηηκέο ηεο κειέηεο ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζε φπσο θαζνξίδεηαη ζην 
άξζξν 153 ηνπ Ν. 4412/16. 
 

  Άξζξν 10ν  (Πνηληθέο Ρήηξεο) 
 

 Ζ ηήξεζε ηνπ αλσηέξσ Υξνλνδηαγξάκκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηνλ 
Αλάδνρν θαη ε πνηληθή ξήηξα πνπ ζα επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα θάζε εκέξα 
ππέξβαζεο ηεο εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) 
ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην 
είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε αξρη-
θήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δειαδή γηα 12 κέξεο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη 
αθφκα δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δειαδή 9 
κέξεο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέ-
ζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ.  

Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο αλσηέξσ πξν-

ζεζκίαο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά έμη ηνηο εθαηό (6%) ηεο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ. 

  Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 22
εο

 εκέξαο ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην άξ-
ζξν 160 ηνπ Ν. 4412/16. 

 
 

  Άξζξν 11ν (Κξαηήζεηο θαη Λνηπέο Οηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο ηνπ Α-

λαδόρνπ) 
 

1. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί εηο βάξνο Μεξίδαο ηεο «Βνπιήο ησλ 
Διιήλσλ». 

  
2. Ζ παξνχζα ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην έξγν ηεο Γξάζεο 

«Απνθαηάζηαζε θζνξώλ ζην ΒΝ άκνπ»  ε νπνία έρεη εγθξηζεί κε ηελ 

Φ.814/1115/27601/.3779/27 Ννε 20/ΓΔ/Γ2/1 . 
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 3. Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απ-
ηά  κε θξαηήζεηο φπσο παξαθάησ: 

 (α) Τπεξ ΜΣ                            4,00% 

 (β) Τπεξ Υαξηνζήκνπ:               0,0839% 

 (γ) Τπεξ Α.Δ.Π.Π                       0,06% 

 (δ) Τπεξ ΟΓΑ/Υαξηνζήκνπ        0,01678% 

 (ε)Τπεξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ                0,07% 

 (ζη) Τπέξ Φφξνο Δηζνδ.            3,00%          

 ΤΝΟΛΟ                                   7,23068% 

 

 Πιένλ ησλ παξαπάλσ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδίδεη θαη 

λα πξνζθνκίζεη γηα ηελ πιεξσκή ηνπο, πέξα ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά θαηάζεζεο ησλ δηθαησκάησλ φπσο ηζρχνπλ, 

ππέξ: 

    

  α.  ΣΠΔΓΔ (ηζρχνλ πνζνζηφ 1% επί ηεο θαζαξήο αμίαο) θαζψο θαη ην 

Υαξηφζεκν θαη ην ΟΓΑ/ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ πνπ αλαινγεί ππέξ απηψλ. 

 

 β.  Π.Ο. ΔΜΓΤΓΑ (ηζρχνλ πνζνζηφ 0,6% επί ηεο θαζαξήο αμίαο). 

                γ. ΣΜΔΓΔ (ηζρχνλ πνζνζηφ  0,25%  επί  ηεο  θαζαξήο  αμίαο), ππέξ 

ησλ Μεραληθψλ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) ηεο Π.Ο.ΜΖ.ΣΔ.∆Τ. ηαθηηθψλ 

ππαιιήισλ (µνλίµσλ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ) πνπ απαζρνινχληαη ζην ∆εµφζην, 

Ν.Π.∆.∆.  θαη  ζηνπο  ΟΣΑ  Α’  θαη  Β’  βαζµνχ. 
  

 5. Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 
 
    α.  Να εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, φπσο απηέο θαζν-
ξίδνληαη θάζε θνξά. 
 
    β.  Να πιεξψζεη ηα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαηηήησλ δεκνζηεχζεσλ 
ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο. 
 
    γ.  Να εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην ΗΚΑ θαη ηνπο ινηπνχο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, κε ππνρξέσζε ηεο Τπεξεζίαο λα ειέγρεη αλ φια απ-
ηά ζπκθσλνχλ κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 
    δ.  Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 
 
    ε.  Να εθπιεξψζεη φιεο ηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο απηέο θαζνξί-
δνληαη ζην άξζξν 138  ηνπ Ν. 4412/16. 
   
  5.  Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ 
γηα ηα θάζε είδνπο κεηαθνξηθά ηνπ κέζα πνπ ζα θπθινθνξνχλ ζην νδηθφ δίθηπν 
ηεο ρψξαο. Δπίζεο δελ απαιιάζζεηαη ν αλάδνρνο απφ ηνλ εηδηθφ θφξν ηνπ άξ-
ζξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 3092/54 γηα ηα εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθά, 
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εθφδηα θ.ι.π. θαζψο θαη απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο θφξνπο θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ, φπσο απηέο ηνπ Ν.Γ. 4486/66 ΦΔΚ 131 ηεχρνο Α θαη 
4535/66 ΦΔΚ 16 ηεχρνο Α, πεξί ηξνπνπνηήζεσο θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. Δπίζεο 
ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή 
δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
πνπ ηζρχνπλ φπσο απηέο ησλ Ν. 2366/.53 (ΦΔΚ 83Α/10-4-53), 1081/71 (ΦΔΚ 
273Α/27-12-71) θαη 893/79. 
    

 Άξζξν 12ν  

  
 Σν ρξεµαηηθφ πνζφ πνπ πξνζηίζεηαη ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ , γηα γεληθά έμν-

δα, φθεινο εξγνιάβνπ θαη ινηπά, νξίδεηαη ζε 18 % ζχµθσλα µε ηε παξ. 7.ζ ηνπ 
άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4412/16. 
 
 

 Άξζξν 13ν (Απμνκεηώζεηο Δξγαζηώλ) 
 
 Γηα ηηο απμνµεηψζεηο ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη γηα ηπρφλ λέεο εξγαζίεο πνπ 
ζα απαηηεζεί ε εθηέιεζή ηνπο, ν θαζνξηζµφο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ θαη ηηµψλ 
µνλάδνο αληίζηνηρα ζα θαζνξίδνληαη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 
ηνπ Ν. 4412/16 φπσο ηζρχεη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ∆εµνπξαζίαο. 
Δπηηξέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ επί έιαζζνλ δαπαλψλ, ζχµθσλα µε ηα 
νξηδφµελα ζηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία (άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/16). 
  

Β.  ΓΙΑΦΟΡΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ 

 

 Άξζξν 14ν (Δγθαηαζηάζεηο Αλαδόρνπ)  

 
 1. Με ηελ εγθαηάζηαζε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη ζηε ζέζε ηνπ 
έξγνπ ην εξγνηάμην ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα εθηειέζεη ην έξγν εληέρλσο 
θαη έγθαηξα εληφο ηεο ζπκθσλεζείζαο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο. Δπίζεο ν αλάδν-
ρνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ δηάλνημε πξνζπειάζεσλ 
πξνο ην έξγν θαη ζηηο ζέζεηο γηα ηελ ιήςε πιηθψλ.  
 
 2. Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγά-
λσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα 
πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ. 

 
 

 Άξζξν 15ν  (Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο Πξνζσπηθνύ)   

 
 1.   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα εθαξκφδεη ηνπο Νφκνπο γηα ηηο 
θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη θάζε άιιν Σακείν Δπηθνπξηθήο ή άιιεο αζθάιηζεο, 
σκαηείσλ θ.ι.π θαη λα ρξεζηκνπνηεί κφλν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ αζθαιηζκέ-
λν ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπά Σακεία. Δπίζεο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο ηζρχνληεο 
Νφκνπο, Τπνπξγηθέο απνθάζεηο θαη Αζηπλνκηθέο Γηαηάμεηο γηα ηελ Τγεία θαη Α-
ζθάιεηα ησλ εξγαηνηερληηψλ θαη λα παξαδίδεη ζηελ Τπεξεζία επίβιεςεο θάζε 
ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη φηη ην απαζρνινχκελν ζην έξγν πξνζσ-
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πηθφ είλαη αζθαιηζκέλν. Σα αλαζθάιηζην πξνζσπηθφ ζα απνκαθξχλεηαη ακέζσο 
απφ ην έξγν.  
 

2.    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. Οθείιεη δειαδή λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθά-
ιεηα ηφζν ησλ έξγσλ φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
εξγνδφηε, θαζψο επίζεο θαη θάζε ηξίηνπ πνπ έρεη ή φρη ζρέζε κε ην έξγν. Ο αλά-
δνρνο έρεη ηελ απφιπηε επζχλε , αζηηθή θαη πνηληθή, γηα θάζε ηπρφλ αηχρεκα, δε-
κηά ή βιάβε πνπ ζα ζπκβεί ζε εξγαδφκελν ή ζπλαιιαζζφκελν ή θαη ζε θάζε ηξίην, 
επεηδή δελ είραλ ιεθζεί ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο αιιά θαη γηα νπνηαδήπν-
ηε άιιε αηηία. Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηελ πιεξσκή 
πξνζηίκνπ, ρξεκαηηθήο πνηλήο ή απνδεκηψζεσο θαη έρεη θάζε άιιε πνηληθή ή α-
ζηηθή επζχλε, ε νπνία πξνθχπηεη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
(εξγαηηθά αηπρήκαηα, αζηηθά αδηθήκαηα θιπ). 

 
 

 Άξζξν 16ν (Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην Δξγνηάμην) 
 
 χκθσλα κε ηελ εγθχθιην 27/15-10-2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Α-
ληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (ΓΓΓΔ) ηζρχνπλ ηα παξα-
θάησ: 
 

1.  Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκά-
ησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδή-
πνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ 
ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 
(αξ.7-9), Ν.4412/16 (αξζ. 138 παξ.7), Ν. 3850/10** (αξ. 42). 

 
2.  ηα πιαίζην ηεο επζχλεο ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
 

α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε 
πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα 
Ν.4412/16 (αξζ. 138, παξ.7). 

 
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκν-

ζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απν-
θάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗ-
ΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφ-
κελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε 
θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.4412/16 (αξ. 138 παξ.7 θαη 
αξ.378). 

 
             γ.  Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθά-

ιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλα-
γθαηφηεηα 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). 
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                   δ.  Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ  ζηνπο αιινδαπνχο εξγα-
δφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλε-
ηαη 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.  χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππν-
ρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα : 
 

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 εξ-
γνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφ-
κελνη 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 πα-
ξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 
 

   β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ η α 
νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) 
ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ. 3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) 
ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.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 δεηε-
ζνχλ 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 αζθάιεη-
αο, 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, κέ-
ηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 
(παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/16(αξζ. 138 
παξ.7 θαη αξζ.378). 

 
   ε.  Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ : ΠΓ305/96 (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. Να ηεξήζεη ζπκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο 

Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ). 
 
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην 
εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
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Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλ-

δχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξ-
γνπ. 

 
Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 

παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ : ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 
(παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.4412/16 (αξζ. 138 
παξ.7 θαη άξζ.378). 

 
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 απαζρνιε-

ζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 
 

β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχ-
λνπο:Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξάξηεκα ΗΗ). 
 

γ.  Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε 
εξγαζίαο. 
 

δ.  Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ 
θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ 
αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγα-
ζίαο 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. 
 
  Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) 
ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/16 αξ. (170 θαη 172). 
 

 Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπ-
ξίνπ 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. 
 

 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. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
* H έννοια ηος επγοηαξίος οπίζεηαι ζηο άπθπο 2 παπ.1 ζε ζςνδςαζμό με ηο παπάπηημα Ι ηος άπθπος 
12 ηος ΠΔ 305/96. 
** O Ν.3850/10 Κύπωζη ηος Κώδικα νόμων για ηην ςγεία και ηην αζθάλεια ηων επγαζομένων άπ. 
δεύηεπο, καηαπγεί διαηάξειρ πος πςθμίζονηαι από αςηόν όπωρ διαηάξειρ ηων : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, 
ΠΔ 17/96, κλπ. 
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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 απαζρνιή-

ζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη 
αξ.12 παξ.4). 
 
           β.  Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ 

απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 
παξ.2 θαη αξ. 4 έσο  

 
             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 δπ-
λαηφηεηεο. 
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.  ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερλη-
θνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην 
εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 
 
                    (1)  Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθά-
ιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξ-
γαδνκέλσλ 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 ζειηδνκε-

ηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
 
Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηε-

ρληθνχ 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 αξ-
κνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. 

 
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζί-

αο θαη κφλν. 
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   ε.     ηε ηήξεζε βηβιίνπ 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 ηε-
ρληθνχ 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). 
 

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

  δ. 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 Α-
ζθάιεηαο (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.) Τ-
πνπξγείνπ 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 π-
πφρξενπο 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 Δ-
γθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 
 

    3.4  πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέ-

ηξσλ 

Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 

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

ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α. 
ην πιαίζην ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψ-

ξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξα-
πνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα 
ηνπ ΑΤ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ 
αηπρήκαηνο. 
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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 πεξηβάιιν-
ληα 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 ππαξ-
ρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρε-
ηαη 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 (α-
γσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζί-
αο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ η νπο θηλδχλνπο η σλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : 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 φ-
πσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθά-
ιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθα-
γηψλ & 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 πγηεη-
λήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθεί-
νπ, 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, εθφ-
ζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνί-
νπο 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 πα-

ξάγνληεο θιπ 

 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
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         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 ήκαλ-
ζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 

- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψ-
ζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 
ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθιν-
θνξία 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 ζπζηεκά-
ησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηά-
ζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισ-
δίσλ 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 
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 κε-
ραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ ε-
μνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφ-
κελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν1430/84 
(αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ89/99, ΠΓ 
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304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέ-
ξνο 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 ζπλνδεχν-
ληαη 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 
ΠΓ89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 

 
 (7) Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο 

ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκ-
θσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ). 
 

5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθά-

ιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάιν-

γα κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ. 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλα-

θεξφκελα, 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. 
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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, Δξ-

γαζίεο 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, νμπγνλνθνπήο & 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 έξ-

γσλ. 

 

                    (ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη 
ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγα-
ζκέλα 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, θαηα-
ζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξ-
γείνπ.) 
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). 
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6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηα-

ηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην 

εξγνηάμην. 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ: 

«ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ  ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

 

      A. ΝΟΜΟΙ 
 
 Ν.  495/76 
  
 Ν.  1396/83 
  
 Ν.  1430/84   
 
 Ν.  2168/ 93 
 
 Ν.  2696/99   
  
 Ν.  3542/07 
  
 Ν.  3669/08 ( άξζξα 80 έσο 
110) 
 
 Ν.  3850/10  
 
 Ν.  4030/12 
 
Ν. 4412/16 
 

  Β. ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ  
 
 Π. Γ.      413/77 
 
 Π. Γ.        95/78 
  
 Π. Γ.      216/78 
 
 Π. Γ.      778/80  
 
 Π. Γ.    1073/81 
 
 Π. Γ.      225/89 
 
 Π. Γ.        31/90 
 
 Π. Γ.        70/90 
 
 Π. Γ.        85/91 
 
 Π. Γ.      499/91 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 ΦΔΚ    337/Α/76 
    
 ΦΔΚ    126/Α/83 
  
 ΦΔΚ      49/Α/84 
 
 ΦΔΚ    147/Α/93 
  
 ΦΔΚ      57/Α/99 
  
 ΦΔΚ      50/Α/07 
  
 ΦΔΚ    116/Α/08 
  
 ΦΔΚ      84/Α/10 
 
 ΦΔΚ    249/Α/12 
  
 
 ΦΔΚ 147/Α/16 
 

ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ 
 
ΦΔΚ    128/Α/77 
 
 ΦΔΚ     20/Α/78  
 
 ΦΔΚ     47/Α/78  
 
 ΦΔΚ   193/Α/80 
 
 ΦΔΚ   260/A/81 
 
 ΦΔΚ   106/Α/89 
 
 ΦΔΚ     31/Α/90 
 
 ΦΔΚ     31/Α/90 
 
 ΦΔΚ      38/Α/91 
 
 ΦΔΚ    180/Α/91 
 
  
                      
 
 
 

 
    
 
Π. Γ.     395/94 
 
 Π. Γ.     396/94 
  
 Π. Γ.     397/94 
 
 Π. Γ.     105/95 
 
 Π. Γ.     455/95 
  
 Π. Γ.     305/96 
 
 Π. Γ.       89/99 
 
 Π. Γ.     304/00 
 
 Π. Γ.     155/04 
 
 Π. Γ.     176/05 
 
 Π. Γ.     149/06 
 
 Π. Γ.         2/06 
    
 Π. Γ.     212/06 
   
 Π. Γ.       82/10 
   
 Π. Γ.       57/10 
  
   

    Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ  
 
ΤΑ    130646/84 
 
ΚΤΑ     3329/89  
  
ΚΤΑ   8243/1113/91 
 
ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 
  
ΚΤΑ  16440/Φ.10.4/445/93 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
ΦΔΚ   220/Α/94 
 
ΦΔΚ   220/Α/94 
 
ΦΔΚ   221/Α/94 
 
 ΦΔΚ    67/Α/95 
 
ΦΔΚ   268/Α/95 
 
ΦΔΚ   212/Α/96 
 
ΦΔΚ     94/Α/99 
 
ΦΔΚ   241/Α/00 
 
ΦΔΚ   121/Α/04 
 
ΦΔΚ    227/Α/05 
 
ΦΔΚ   159/Α/06 
 
ΦΔΚ    268/Α/06 
    
ΦΔΚ    212/Α/06 
  
ΦΔΚ    145/Α/10 
  
ΦΔΚ      97/Α/10 
 
   

ΑΠΟΦΑΔΙ 
 
ΦΔΚ     154/Β/84 
 
ΦΔΚ     132/Β/89 
  
ΦΔΚ     138/Β/91 
 
ΦΔΚ     187/Β/93 
  
ΦΔΚ     765/Β/93 
  
 
 
 
 
ΑΡ.ΠΡ.ΓΔΔΠ 
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Γ.ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ  
  
ΚΤΑ   αξ. 8881/94 
 
ΤΑ    αξ.νηθ. 31245/93 
  
ΤΑ     3009/2/21-γ/94 
 
ΤΑ  2254/230/Φ.6.9/94 
  
ΤΑ    3131.1/20/95/95 
  
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
 
ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 
 
Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 
 
ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 
 
ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 
       
ΚΤΑ  αξ. Γ13ε/4800/03 
 
ΚΤΑ   αξ.6952/11 
  
ΤΑ   3046/304/89 
 
ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 
 
ΤΑ  αξ. νηθ. 433/2000 
 
ΤΑ  ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 
 
ΤΑ  ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 
 
 ΤΑ  ΓΠΑΓ/νηθ/889/02 
 
 ΤΑ  ΓMEO/Ο/613/11 
 
 ΤΑ   21017/84/09 
 
Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε  7, Α-
πφθ.  7568.Φ.700.1/96 

 

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

 

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

Π/208/12-9-03 
 
ΑΡ.ΠΡ.ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-
08 
 
ΑΡ.ΠΡ.10201/12/ΑΓΑ:Β4Λ1
Λ-ΚΦΕ 

 

 Άξζξν 17ν  (Πξνζσπηθό Αλαδόρνπ) 

 
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο χκβαζεο ην πιήξεο Οξγαλφγξακκά ηνπ.  
 Ο αλάδνρνο δελ ππνρξενχηαη λα πξνζιάβεη Γηπισκαηνχρν Μερ/θν εηδηθφηε-
ηνο αλάινγεο φκσο ν Τπεχζπλνο ηνπ Δξγνηαμίνπ θαηά ην δηάζηεκα εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα παξεπξίζθεηαη ζπλερψο ζην έξγν θαη ζα παξαθνινπ-
ζεί απηνπξνζψπσο ηηο εξγαζίεο, ηδίσο δε εθείλεο ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 
θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζελάδ θαη ησλ πιατλψλ κεηψπσλ. 

Ο Αλάδνρνο κε εληνιή ηεο ππεξεζίαο, ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε, είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα: 

           α.  Μειεηήζεη θαηά ηνλ ηερληθννηθνλνκηθφηεξν ηξφπν νπνηεζδήπνηε 
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ηξνπνπνηήζεηο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ππνβάιινληαο 
ζπγρξφλσο ηπρφλ πξνηάζεηο ηνπ γηα εμέηαζε θαη έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία.  

           β.    Διέγμεη ζπλνιηθά ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο Τπεξεζίαο θαη λα 
ππνδείμεη ηπρφλ αηέιεηεο ή ζθάικαηά ηεο, φληαο ζπλππεχζπλνο γηα ηε ζηαηηθή ε-
πάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ θαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεψλ 
ηεο.   

   Άξζξν 18
ν
  

 
1. Ο αλάδνρνο θαηά ηηο εξγαζίεο θαζαίξεζεο ππνρξενχηαη φπσο α-

πνξξέεη απφ ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, λα δηαρσξίζεη ηα πγηή ηεκάρηα απφ 
ηα βεβιεκέλα πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία (Δπίβιεςε). Σα κελ 
πγηή λα ελαπνζεθεπηνχλ ζε θαηάιιειν ρψξν ψζηε λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, ηα 
δε βεβιεκέλα λα ζπγθεληξσζνχλ ζε ρψξν εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ απφ ηνλ Αλάδνρν 
θαη λα κεηαθεξζνχλ ζε θαηάιιειν ρψξν απνθνκηδήο κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο. 

 
2.      Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ ηα ν-

πνία έρνπλ θξηζεί σο κε πγηή απφ ηελ Τπεξεζία (Δπίβιεςε ηνπ Έξγνπ)  θαηά ηεο 
εξγαζίεο θαζαίξεζεο θαη δελ δχλαηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν θαζ’ φζνλ θξίλν-
ληαη αθαηάιιεια γηα ηελ ζηαηηθή επάξθεηα θαζψο θαη ηελ έληερλε εθηέιεζή ηνπ.  

    

   Άξζξν 19
ν
 (Απνξξένπζεο Απαηηήζεηο) 

 
         1.   Ο αλάδνρνο έρεη επίζεο ηελ ππνρξέσζε, θαζ’ φζνλ νη αλσηέξσ εξ-
γαζίεο είλαη ππνκέξνο εξγαζηψλ επί ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα ηελ ζπκκε-
ηνρή ηνπ, λα εμαζθαιίδεη ηα κέζα - θαηάιιεια κεραλήκαηα (ρσκαηνπξγηθά θ.α.) 
γηα ηελ θαζαίξεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ θηηξίνπ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ Σε-
ρληθή Πεξηγξαθή , θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ θεξακηδηψλ, ηεο μχιηλνπ ζθειεηνχ θαη 
ηεο μχιηλεο ςεπδνξνθήο θαζψο επίζεο ηεο καξθίδαο θαη ηνπ ππάξρνληνο ζελάδ.  
 
   2. Ο αλάδνρνο επίζεο έρεη ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο κε δηθή ηνπ 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ ζθπξνδέηεζε κέζσλ δειαδή 
κπεηνληέξαο θαη πξέζαο ζηα ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ θαηα-
ζθεπή ηνπ λένπ ζελάδ θαη ηεο καξθίδαο. 
        

   Άξζξν 20ν  

 
   Ο αλάδνρνο νθείιεη κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ λα παξαδψζεη ην έξ-
γν, φπσο θαη ην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαζαξφ. 
 

   Άξζξν 21ν  

 
   Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ εθαξκφδνληαη ζε ηειεησκέλεο εξγαζί-
εο θαη πεξηέρνπλ ηα ηπρφλ απαηηνχκελα νδνηπνξηθά ησλ εξγαηνηερληηψλ, ηελ αμία 
ησλ πιηθψλ (εθηφο απηψλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη γηα ηα νπνία γί-
λεηαη αλαθνξά ζην Σηκνιφγην), ηελ πξνζθφκηζε πιηθψλ, εξγαιείσλ θαη κεραλεκά-
ησλ επηηφπνπ ησλ έξγσλ, φπσο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ κέζνπ ή πιηθνχ αλα-
γθαίνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ Σερληθή 
Πεξηγξαθή θαη ηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ, αιιά πξνθχπηεη ζαλ ππνρξέσζε ηνπ 
αλαδφρνπ απφ ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο θαη ηνπ Ν.4412/16. 
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   Άξζξν 22ν  

 
   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζηνλ επηβιέπνληα θαηάζηαζε 
ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζηεί ζην εξγνηάμην, λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κε ζρεηηθά ζεκεηψκαηα γηα ηελ είζνδφ ηνπ ζην εξγνηάμην . 
 

   Άξζξν 23ν  (Δλεκέξσζε ηνπ Μεηξώνπ ηνπ Έξγνπ) 

 
   Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη κε ην πέξαο εξγαζηψλ Αλαθνξά Πεξάησζεο 
Δξγαζηψλ, αληίγξαθν ηεο νπνία ζα θαηαρσξεζεί ζην ππάξρνλ Μεηξψν ηνπ Έξ-
γνπ, νη φπνηεο αθνχ ειεγρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία (Δπίβιεςε) γηα ηελ πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή ηνπο επάξθεηα, θαηφπηλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν θαηαινγηζκφο ηνπ πκ-
βαηηθνχ πνζνχ γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

   Άξζξν 24ν  

 
   1.   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ ηνπνζέηεζε, ζπληήξεζε 
θαη ζηε ζπλέρεηα θαζαίξεζε θαη απνκάθξπλζε ησλ επηβαιινκέλσλ πξνζηαηεπηη-
θψλ θαηαζθεπψλ θαη κέζσλ ζεκάλζεσο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θνηλνχ ή ηνπ πξν-
ζσπηθνχ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, απφ νπνηνπζδήπνηε θηλδχλνπο πνπ ελδε-
ρφκελα δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή. 
 
   2.   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλεγείξεη θαη λα δηαηεξεί πάληνηε η-
θξηψκαηα θαη πεξηθξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαηψλ θαη ηνπ θνηλνχ θαη λα 
αλαξηά πηλαθίδεο θηλδχλνπ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχ-
ηαη λα δηνξίζεη ππεχζπλν γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θάπνηνλ απφ ην πξνζσπη-
θφ ηνπ, ην φλνκα θαη ηελ ζέζε ηνπ νπνίνπ νθείιεη λα αλαθέξεη ζηνλ επηβιέπνληα 
ην έξγν. 
 
   3.   Σν απνζεθεπκέλν πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηά ηέηνην ηξφπν ην-
πνζεηεκέλν πνπ λα κε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ θπθινθνξία. 
 
   4.   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξηνξίζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ κε-
ραλεκάησλ ηνπ, ηελ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ηνπ θαη ηηο εξγαζίεο ησλ ππαιιήισλ 
ηνπ κέζα ζηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Νφκν, ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο εληνιέο 
ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο θαη λα κελ θάλεη αδηθαηνιφγεηε ρξήζε ηνπ εξγνηα-
μίνπ (ζθνξπηζκέλα πιηθά). 
 
   5.   Ο αλάδνρνο δελ πξέπεη λα θξνληίδεη ή λα επηηξέπεη ηε θφξηηζε 
ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ή πθηζηάκελνπ θηίζκαηνο (ζε πεξίπησζε πξνζζήθεο) κε βά-
ξε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηά ηνπ. 
 
   6.   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπν-
ληα φζνλ αθνξά ζηηο επηγξαθέο, δηαθεκίζεηο, θηλδχλνπο ππξθαγηάο θαη θαπλίζκα-
ηνο. 
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   Άξζξν 25ν  

 
   Ο   αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ακνη-
βέο γηα παξαρσξεκέλεο άδεηεο ρξεζηκνπνηήζεσο επξεζηηερληψλ, λα ππεξαζπίδν-
ληαη φιεο ηηο αγσγέο ή απαηηήζεηο γηα παξαβίαζε δηθαησκάησλ δηπισκάησλ επξε-
ζηηερλίαο θαη λα απνδεκηψλεη ηελ Τπεξεζία γηα θάζε δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ 
ηελ αηηία απηή. Δθφζνλ ππνδεηρζεί απφ ηε Τπεξεζία ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο θαηα-
ζθεπήο ή ζπγθεθξηκέλν πξντφλ γηα ηα νπνία  πξέπεη  λα  πιεξσζνχλ ηα  αλσηέξσ  
δηθαηψκαηα,  ηφηε ηελ  επζχλε  ζα  έρεη ε Τπεξεζία. 
 
   ε  πεξίπησζε φκσο θαηά ηελ νπνία ν εξγνιήπηεο έρεη πιεξνθνξίεο 
φηη ε ρξεζηκφηεηα ηεο κεζφδνπ ή ηνπ πξντφληνο θαηνρπξψλεηαη απφ επξεζηηερλία 
θαη δελ ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία, ηφηε ζα έρεη επζχλε γηα ηελ δεκία πνπ ζα πξν-
θχςεη. 
 

   Άξζξν 26ν  

 
   1.   ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ θνηλνπξαμία ηζρχεη ην 
άξζξν 140 ηνπ Ν. 4412/16. 
 
   2.   ε πεξίπησζε εθηέιεζεο κηθηνχ νηθνδνκηθνχ έξγνπ κε ρσξηζηέο 
εξγνιαβίεο (νηθνδνκηθά-Ζ/Μ) κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ νη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα ζπληάμνπλ θαη λα ππνβάινπλ ζηε 
Γηεχζπλζε ρξνλνδηάγξακκα ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη 
ηηο νηθνδνκηθέο θαη ηηο κεραλνινγηθέο εξγαζίεο. Σν δηάγξακκα ζα ππνγξάθεηαη θαη 
απφ ηνπο δχν αλαδφρνπο θαη ζα απνηειεί: 
 
     α.   Σε βάζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο. 
     β.   Σε βάζε γηα ηελ έγθξηζε πηλάθσλ εξγαζηψλ εθφζνλ απαη-
ηνχληαη. 
     γ.   Σνλ πίλαθα δηαζέζεσο ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ ζε 
ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη δηαθσλίεο θαη πξνζηξηβέο πνπ ζα είραλ ζαλ απνηέ-
ιεζκα θαζπζηεξήζεηο θαη θζνξέο ηεο εξγαζίαο ηνπ ελφο ζε βάξνο ηνπ άιινπ. Ο 
θάζε αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έγθξηζε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγα-
ζηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εξγνιαβία ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη κέηξα 
γηα απνθπγή θζνξψλ ζε ηειεησκέλεο εξγαζίεο ηεο άιιεο εξγνιαβίαο. 
     Δηδηθφηεξα θάζε αλάδνρνο επζχλεηαη : 
     (1)  Γηα ηπρφλ θαζαηξέζεηο ή δεκηέο ζε εξγαζίεο ηεο άιιεο εξγν-
ιαβίαο κε ππνρξέσζε λα ηηο απνθαηαζηήζεη ρσξίο θακηά απνδεκίσζε. 
     (2)  Γηα ηπρφλ παξεκπφδηζε εξγαζηψλ ηεο άιιεο εξγνιαβίαο κε 
ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ. 
     (3)  Γηα ηελ απνθνκηδή ησλ κπαδψλ θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ππν-
ιεηκκάησλ ησλ εξγαζηψλ απφ δάπεδα θαη ηνίρνπο. 
     ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ αλαδφρσλ θαη εηδηθά πάλσ 
ζε αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ή ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλν-
δηαγξάκκαηνο, απηή ιχλεηαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα ηεο Τπεξεζίαο ζην έξγν.. 
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     Άξζξν 27ν  

 
     1.  Όζεο εθ ησλ εξγαζηψλ θαιχπηνληαη απφ πξφηππα ηνπ Δ-
ΛΟΣ, ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνηχπσλ απηψλ. 
 
     2.   Όια ηα πιηθά ζα είλαη ηππνπνηεκέλα πξντφληα θαηαζθεπα-
ζηψλ, πνπ αζρνινχληαη θαλνληθά κε ηελ παξαγσγή ηνπο θαη ζα έρνπλ εθαξκνζηεί 
κε επηηπρία ζε αλάινγεο θαηαζθεπέο ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) ρξφληα. Τιηθά ή κε-
ραλήκαηα ηνπ απηνχ είδνπο ζα είλαη ηνπ απηνχ θαηαζθεπαζηή. Όζα εθ ησλ πιηθψλ 
θαιχπηνληαη απφ πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ, ζα αθνινπζήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο απηψλ 
ησλ πξνηχπσλ. 
 

3. Γηα φια ηα πιηθά ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη δείγκαηα δχν 
γλσζηψλ θαηαζθεπαζηψλ απφ ηα νπνία ζα επηιεγεί ην έλα απφ αξκφδηα επηηξν-
πή, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 
 

4. Σα πιηθά ζα ηνπνζεηνχληαη θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν 
κφλν κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο (θαηφπηλ ειέγρνπ) ε νπνία 
δηθαηνχηαη λα αμηψζεη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην θάζε πιηθνχ πνπ 
ζα θξίλεηαη αθαηάιιειν ή δελ έρεη εγθξηζεί, ψζηε λα κελ ππάξρεη πεξίπησζε λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζην έξγν. 
 
     5.  Ζ παξαιαβή θαη ν έιεγρνο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζη-
κνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, φπσο θαη ν 
ραξαθηεξηζκφο ησλ εδαθψλ, γίλεηαη φπσο νξίδεη ην άξζξν 159 ηνπ Ν. 4412/16. 
 

   Άξζξν 28ν  

 
   Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπγθεληξψλεη φια ηα πξνο απφξξηςε πιηθά, ζε 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ κε κέζα 
ηεο Τπεξεζίαο ζε θαηάιιειν ρψξν απνθνκηδήο. 

 

   Άξζξν 29ν  

 
 Ο αλάδνρνο έρεη φιε ηελ επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δηαζηάζεσλ, 

ζηαζκψλ, θιίζεσλ θ.ι.π ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, φπσο αλαθέξνληαη 
ζηελ κειέηε ή νξίδνληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή. Κάζε δαπάλε γηα απνθαηάζηαζε α-
λαθξίβεηαο ή θαθνηερλίαο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.  
 

 Άξζξν 30ν  
 
 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο (επη-
βιέπνληεο – βνεζνχο θιπ) φια ηα απαξαίηεηα κέζα πξνζηαζίαο θαηά ηελ ελά-
ζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (κάζθεο. γάληηα, ζηνιέο θιπ). 
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Γ.  ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ 
 

   Άξζξν 31ν  

 
 1.   Οη επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ ζα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 
151 ηνπ Ν. 4412/16. Όζνλ αθνξά ζηελ ηειηθή επηκέηξεζε, απηή ζα είλαη εληαία ζε 
πίλαθα, ζηηο ζηήιεο ηνπ νπνίνπ ζα θαηαρσξνχληαη νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ 
αζξνηδφκελεο ζε εηδηθή ζηήιε. 
 
 2.   Ωο πξνο ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο γηα ηα δηάθνξα είδε εξγαζηψλ, ηζρχ-
νπλ ηα φζα θαζνξίδνληαη απφ ηα αληίζηνηρα άξζξα Σηκνινγίνπ θαη ηνπο ζπκβαηη-
θνχο φξνπο (Σ..Τ. -Σερληθή Πεξηγξαθή). 
 
 3.   ε πεξίπησζε πνπ δελ νξίδεηαη ζην Σηκνιφγην ηξφπνο επηκέηξεζεο, ε-
πηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη νη πξαγκαηηθά εθηειέζηκεο πνζφηεηεο εξγαζηψλ, 
ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη νπνηεζδήπνηε ζπλήζεηεο ή έζηκα. Δηδηθφηεξα ην 
βάξνο ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, βάζε θαηαιφγσλ ησλ εξγνζηαζίσλ πα-
ξαγσγήο, ησλ δηακέηξσλ ησλ ξάβδσλ θαη ησλ αλά κέηξσλ κήθνπο ή ηεηξαγσληθφ 
κέηξν βαξψλ. Σπρφλ δπγίζεηο ζηδεξψλ νπιηζκψλ ζα απνζθνπνχλ ζε πξνζσξηλή 
πηζηνπνίεζε πιηθψλ ζα αθνξνχλ κφλν ζε πνζφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ην 
ππφςε έξγν θαη πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην. 
 
 

Γ.  ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
 

 Άξζξν 32ν  

 
 Σα πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα είλαη 
θαηά πξνηίκεζε εγρψξηα ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη επη-
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Οηαδήπνηε θζνξά ζηα ππάξρνληα πγηή πιηθά πνπ ππάξ-
ρνπλ ήδε ελζσκαησκέλα ζην έξγν, θαιχπηεηαη απφ ηνλ αλάδνρν. 
 

 Άξζξν 33ν  

 
 Δθφζνλ ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε ζπκπιήξσζε Σηκνινγίνπ, ηα έληπ-
πα πξνζθνξάο (Σηκνιφγην θαη Πξνυπνινγηζκφο) ζα ρνξεγνχληαη δηπιά απφ ηελ 
Τπεξεζία, ζα είλαη αξηζκεκέλα, ζα κνλνγξάθνληαη δίπια ζηνλ αξηζκφ απφ ηνλ 
Αμθν 4

νπ
 Γξαθείνπ θαη ζα ρξεψλνληαη ζηνπο κεηνδφηεο. Ζ θαηάζηαζε κε ηνπο εξ-

γνιήπηεο πνπ ζα έρνπλ ρξεσζεί ηηο πξνζθνξέο, ζα παξαδίλεηαη ζηελ επηηξνπή 
δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηνλ έιεγρν ηεο γλεζηφηεηαο ησλ πξνζθνξψλ. Οη 
πξνζθνξέο πνπ ζα παξαδνζνχλ απφ ηνπο κεηνδφηεο ζα είλαη δαθηπινγξαθεκέ-
λεο. 
 
 
 
 
 
 
 



 

«Απνθαηάζηαζε θζνξώλ ζην ΒΝ άκνπ» 

 

                               ΕΙΔΙΚΗ – TEXNIKH   ΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ                                 ΕΛΙΔΑ : 24 

 Άξζξν 34ν  

 
 Ζ εθαξκνζηέα λνκνζεζία θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηεο Γηαθήξπμεο δειαδή, 
γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ, ζα ηζρχνπλ νη παξαθάησ δηαηάμεηο: 
 
         α.   Ο Ν.4412/16 (ΦΔΚ 147Α/8-8-2016) (Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξν-
κεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ-Πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) 
θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ) 
 β.    Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (ΦΔΚ Α΄ 25/86)  
 γ.  Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο 
(εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε Ννκνζεζία), θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο πα-
ξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπ-
ηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ 
 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ επίζεο νη δηαηάμεηο: 
 

 Ηζρχνληεο Καλνληζκνί θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο γηα ηε Μειέηε θαη Καηαζθεπή Έξγσλ απφ Οπιη-
ζκέλν θπξφδεκα (ΔΚΩ 2000) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. Γ17α/116/ΦΝ, 
429/18-10-2000 απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. θαη ν Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Κα-
λνληζκφο-ΔΑΚ 2000, φπσο δηνξζψζεθαλ ην 2003 – (ΦΔΚ 1306 Β/12-9-03 
θαη 781 Β/18-6-03 αληίζηνηρα). 

 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 θαη ινηπψλ πιηθψλ, 
ζε εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πξνέληαζεο θ.ιπ. 

 Ο Ηζρχσλ Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο Γ.Ο.Κ. 

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

 Ο Καλνληζκφο Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

 Οη Καλνληζκνί Γηάζεζεο Λπκάησλ, Αθαζάξησλ θαη Όκβξησλ 

 Οη Καλνληζκνί Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

 Οη Καλνληζκνί Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

 Οη Δπξσθψδηθεο ζε ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξαπάλσ θα-
λνληζκνχο θαη απνθάζεηο. 

 Σα λέα αλαιπηηθά Σηκνιφγηα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εξγαζηψλ (Ζ/Μ θ.ιπ.) 
θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα Πεξηγξαθηθά Σηκνιφγηα. (ΦΔΚ 363 Β/19-2-13) 

 Ο Ηζρχσλ  Κηεξηνδνκηθφο Καλνληζκφο.  

  Οη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ζηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκε-
ξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο. 

 Οη Δ.Σ.Δ.Π (ΦΔΚ 2226 Β/30-7-12) 
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 Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο θαη πγεί-
αο πνπ 

           πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα. 

 Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ππνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ 
αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα. 
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