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ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' 

Γεληθνί φξνη : 

Άξζξν 1
ν
. Αληηθείκελν πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ 

Ζ παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, αθνξά ζηνπο εηδηθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο, βάζεη ησλ νπνίσλ, θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο κειέηεο 

θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο, ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ 

αλάδνρν, πνπ ζα αλαδεηρζεί, ην έξγν ηεο επηθεθαιίδαο. 

Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο φισλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο πνπ α-

λέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.164.360,00€κε ηα απξφβιεπηα, ηελ αλαζεψξεζε θαη ην Φ.Π.Α. 

 

Άξζξν 2°. Ηζρύνπζα Ννκνζεζία 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ζα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο φπσο 

απηέο αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία, ηνπ Σεχρνπο Γηαθήξπμεο. 

Οη ζε εθηέιεζε ησλ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή 

απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, 

Γηάηαγκα, Απφθαζε, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά θαη παξαπάλσ. 

Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε λνκνζεζία ή θείκελεο δηαηάμεηο, λνείηαη εθηφο αλ ξεηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά θάζε 

θαλφλαο δηθαίνπ εζληθφο, θνηλνηηθφο ή δηεζλήο εθαξκνδφκελνο ζηελ Διιάδα, πεξηερφκελνο ζε θάζε πεγή δηθαίνπ 

(χληαγκα, Νφκνη, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, Τπνπξγηθέο απνθάζεηο, Δγθχθιηνη, Οδεγίεο, Καλνληζκφο Δζληθήο θαη 

Δπξσπατθήο Έλσζεο) φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά θαηά ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β' 

Δηδηθνί όξνη : 

Άξζξν 1
ν
. Αληηθείκελν εξγνιαβίαο 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ» ηνπ έξγνπ. 
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Άξζξν 2°· εηξά ηζρύνο ηεπρώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο 

Σα ηεχρε δεκνπξαηήζεσο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ζε πεξίπησζε δε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά 

φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ σο άλσ ηεπρψλ θαζνξίδεηαη πάγηα. 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 

2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

4. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο. 

5. Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.). 

6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο. 

7. Ζ 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 εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ). 

(2) Οη Δπξσθψδηθεο. 

(3) Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (ή ηνπ η. Τ.Γ.Δ.). 

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

 

Άξζξν 3ν: πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο 

πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο είλαη ηα θαη' απνθνπή ηκήκαηα θαη νη ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, 

κεησκέλεο θαηά ην αληίζηνηρν πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνζέθεξε ν αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά πνζνζηψλ 

έθπησζεο θαη απμεκέλεο θαηά ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη γηα φθεινο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 4
ν
. Μειέηε ησλ ζπλζεθώλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Ζ δηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζπκκεηνρή εηο ηελ δεκνπξαζία απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη δηαγσληδφκελνη 

έρνπλ επηζθεθζεί θαη πιήξσο ειέγμεη ηελ ζέζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ 

θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο απηνχ θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο πεγέο ιήςεσο πιηθψλ, ζέζεηο 

πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απνζέζεσο πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε 

πιηθψλ, δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ, χδαηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ 

πξνζπέιαζεο, ηηο ζπλήζσο επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, ηηο δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο 

πδάησλ θαη πνηακψλ ρεηκάξξσλ ή παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ηελ δηακφξθσζε θαη 

θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο ην είδνο ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ επξηζθφκελσλ ζηελ πεξηνρή θαηάιιεισλ 

εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ, ην είδνο θαη ηα κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο) πνπ ζα απαηηεζνχλ πξηλ ηελ 

έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα ηα νπνία θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν 

κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηελ πξφνδν θαη ην θφζηνο απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ζπκβάζεσο. 

Δπίζεο ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη, ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο φπσο θαη ηα 

ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ 
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κε ηελ δηαθήξπμε ηελ βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη θαη αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα 

εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 

Παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα ή λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο. 

Ζ ελδερφκελε παξνπζία άιισλ εξγνιεπηψλ θαη ζπλεξγείσλ Ο.Κ.Χ. θαη ε παξάιιειε εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ 

απηνχο δε ζπλεπάγεηαη θακία κεηαβνιή ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 5
ν
. Γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα - Όθεινο αλαδόρνπ. 

ηελ παξνχζα εξγνιαβία ην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ, νθέινπο θ.ι.π. νξίδεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) επί 

ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ ηεο ππνινγηδφκελεο βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ησλ Νέσλ ηηκψλ 

Μνλάδνο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 53 παξ. 7 ηνπ N. 4412/2016. 

 

Άξζξν 6
ν
. Πξνθαηαβνιέο. 

Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ Ν. 

4412/2016, φπσο ηζρχεη ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 69 ηνπ Ν.4782/2021. 

 

Άξζξν 7
ν
.Πξνζεζκίεο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξαηψζεη ην έξγν κέζα ΓΔΚΑ (10) ΜΖΝΔαπφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Καηά 

ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ N. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4782/2021. 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαζνξηζκνχ ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, 

αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ. 

Γηα ηελ παξάηαζε ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ (άξζξν 147 ηνπ Ν. 4412/2016,φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4782/2021). 

ην πιαίζην ηεο νιηθήο πξνζεζκίαο ν αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα 

κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα. 

 

Άξζξν 8
ν
. Τπέξβαζε Πξνζεζκηώλ - Πνηληθέο ξήηξεο 

Γηα ηελ ππνβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ή ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ 

πξνζεζκηψλ νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ N. 4412/2016, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 4782/2021. 

1. Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, 

νξίδεηαη ζε δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ 

εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο 

αμίαο ηνπ έξγνπ. 

2. Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα 

ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. 

3. Οη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη 

παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. 
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4. Ζ θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο θαη ησλ 

απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ αλαθαιείηαη. 

 

Άξζξν 9
ν
.Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο Έξγνπ - .Α.Τ- ΦΑΤ- ΠΠΔ 

1. Ο αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη κε βάζε ηελ νιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο, νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 145 ηνπ N. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ Ν. 

4782/2021 θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζεο. 

2. Σν ρξνλνδηάγξακκα εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο, εληφο δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ, φπσο ππνβιήζεθε ή ηξνπνπνηήζεθε. Τπέξβαζε ησλ επί κέξνπο πξνζεζκηψλ ζπλεπηθέξεη 

ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ρέδην Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο (ΑΤ) ή λα ηξνπνπνηήζεη ην ΑΤ πνπ ελδερφκελα έρεη εθπνλήζεη ε Τπεξεζία θαζψο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη Φάθειν Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 138, 

παξάγξαθνο 8 ηνπ N. 4412/2016. Σα παξαπάλσ ΑΤ θαη ΦΑΤ ζα ζπληαρζνχλ έηζη ψζηε λα είλαη 

ζπκβαηά κε ηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ην ΣΔΔ (ΣΔΔ/10068/22-4-98 έγγξαθν 

πξνο Τπνπξγνχο-ΤΠΔΥΧΓΔ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ). 

4. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθπνλήζεη θαη λα εθαξκφζεη ην πξφγξακκα πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ ζην νπνίν ζα 

θαίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 158 ηνπ N. 4412/2016. 

 

Άξζξν 10
ν
.Πξόιεςε εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ 

1. Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κα ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα, 

αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΚηΚ, φπσο εθθξάδεηαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

2. χζηεκαΟξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο (ΟΓΑΤΔ). Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη 

λα εθαξκφζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο θίλδπλνο ζην ειάρηζην.  

  Χο 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 θαη πγείαο, θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Ν. 1568/85, Π.Γ.17/96, Π.Γ.305/96, Π.Γ.294/88).Ζ 

αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο Δξγαζίαο 

θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζην 

αξκφδην Κ.Δ.Π.Δ.Κ. ηνπ .Δ.Π.Δ. 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. Ο 

αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (Π.Γ. 95/99, 

Π.Γ. 17/96) ΑΠΟ ΣΟ Τπνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ΣΟΤ 
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Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΞ.Τ.Π.Π.) 

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 π.ρ. 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 Άιιεο πξνβιέςεηο 

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

Κ.Δ.Π.Δ.Κ. ηνπ .Δ.Π.Δ 

 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 .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. 

Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη 

ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα 

Α.Τ.Δ. θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ ΦΑΤ. 

Σν .Α.Τ. αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (ΦΑΤ) εκπεξηέρνληαη 

νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ 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. 

2.9.1 Σν ΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 

 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. 
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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 π.ρ. εηδηθνί 

ηχπνη ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ, ή επηρσκάησλ θ.ι.π. 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 π.ρ. 

2.9.11 Υ = Υακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ Μ = Μέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ 

2.9.12 ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη. 

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

2.9.14 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 άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ.. 305/96). 

2.10 Ο Φ.Α.Τ. πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 

Α. Γεληθά: 

 είδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ 

 αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ 

 αξηζκφο αδείαο 

 ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

 ζηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ ΦΑΤ. 

Β. ηνηρεία από ην κεηξώνηνπέξγνπ: 

 ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

 παξαδνρέο κειέηεο 

 ηα ζρέδηα  «σο θαηεζθεπάζζε» 

 

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, π.ρ. εξγαζίεο ζπληήξεζεο, 

κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θ.ι.π. 

Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, 

ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ ,θ.ι.π.) ζηελ 

ππξαζθάιεηα θ.ι.π. 

Γ. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ. 

Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη: 

 Σνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ π.ρ. φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ 

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

δηαλεκεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ψζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν 
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θαη ηη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ γεγνλφησλ. 

 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ π.ρ. 

νδεγίεο ρξήζεο ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξγνιαβία ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θ.ι.π. 

 Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή 

ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε 

δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

Ζ Γ/λζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΑΤ - ΦΑΤ. 

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ. 

 

3. Γαπάλε ζχληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ 

Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη 

απαηηνχληαη απφ ηνλ λφκν, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ 

απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

5. Όηαλ ππάξρεη αλάγθε έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, ηφηε ην ΑΤ θαη ΦΑΤ ππνβάιινληαη θαη ζηελ 

αληίζηνηρε Πνιενδνκία. 

 

Άξζξν 11ν: Γηεύζπλζε ησλ έξγσλ από ηνλ αλάδνρν 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκβάζεσο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηελ Τπεξεζία ηνλ Αληίθιεην 

ηνπ ηε δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ θαζψο θαη εληεηαικέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα βξίζθεηαη ζε απηά. 

Σν βξαδχηεξν ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα 

αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηνπ θαη ν πξντζηάκελνο ηνπο εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ. 

Πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη έκπεηξνο δηπισκαηνχρνο Πνιηηηθφο ή Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

ΔΜΠ ή άιιεο ηζφηηκεο ρνιήο 10εηνχο ηνπιάρηζηνλ πείξαο θαηαζθεπαζηηθήο ζεκαληηθψλ έξγσλ πνπ ζα δηνξίδεηαη 

απφ ηνλ αλάδνρν χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξαπάλσ πξνηεηλφκελνπ Γηπισκαηνχρνπ Μερ/θνχ, ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά 

ιεπηνκεξή ζηνηρεία, πνπ ζα αθνξνχλ ηα πξνζφληα θαη ηελ πείξα ηνπ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ 

απφιπηε θξίζε ηεο λα κε δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο γηα ηνλ πξνηεηλφκελν Μεραληθφ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

ζεσξήζεη φηη απηφο δελ έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη πείξα ή δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε. Ο 

πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ νθείιεη λα νκηιεί, δηαβάδεη θαη γξάθεη άξηζηα ηελ Διιεληθή γιψζζα. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα ππάξρεη κφληκα ηερληθφο δηεξκελέαο. 

Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο γηα ην ππφςε έξγν θαη ε 

απνπζία ηνπ απφ ην εξγνηάμην ζα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ζα νθείιεηαη κφλν ζε ιφγνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην 

ππφςε έξγν. 

Όηαλ ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ απνπζηάδεη σο αλσηέξσ ζα ππάξρεη ζην εξγνηάμην ν 

αληηθαηαζηάηεο ηνπ πνπ ζα είλαη Μεραληθφο εθ ηνπ ππνινίπνπ πξνζσπηθνχ θαη ζα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ππεξεζία. 

Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

πιεξεμνχζην λα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν ζε φια ηα ζέκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαιαβήο 
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ησλ εληνιψλ, εηδνπνηήζεσλ, νδεγηψλ ή παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο ππνγξαθήο 

θάζε εγγξάθνπ θαη ζηνηρείνπ, πνπ ε ππνγξαθή ηνπ πξνβιέπεηαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ (παξαιαβέο, επηκεηξήζεηο, 

εκεξνιφγηα θιπ.) 

Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη 

γηα ηε ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην έξγν, 

θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ. Γη' απηφ ν πξντζηάκελνο απηφο πξέπεη λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππεχζπλε 

δήισζε, κε ηελ νπνία λα απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ. Ζ Τπεξεζία δχλαηαη θαηά ηελ απφιπηε 

θξίζε ηεο λα αλαθαιέζεη ηελ έγγξαθε έγθξηζή ηεο γηα ηνλ νξηζκφ νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα 

νπφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνλ απνκαθξχλεη θαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη κε άιινλ ηνπ νπνίνπ ν δηνξηζκφο ζα 

ππφθεηηαη επίζεο ζηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Δπίζεο ε Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάζζεη ηελ ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε πξφζζεην πξνζσπηθφ, φηαλ θαηά ηελ 

θξίζε ηεο είλαη απαξαίηεην. 

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ αλαδφρνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη ηνλ 

ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ 

νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ν : ύληαμε κεηξώνπ ηνπ έξγνπ - Παξαιαβέο - Ζκεξνιόγηα 

Ζ ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ : 

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

• Όια ηα ζρέδηα ηνπ έξγνπ ζε ςεθηαθή κνξθή ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα θαη ηα πξφηππα ησλ αληηζηνίρσλ 

ζρεδίσλ ηεο κειέηεο ή άιιε ιεπηνκεξέζηεξε θιίκαθα εθφζνλ ην δεηήζεη ε Τπεξεζία, φπσο ζα 

θαζνξίδεηαη ιεπηνκεξψο ζην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ. 

ε φια ηα παξαπάλσ ζρέδηα ζα ππάξρεη ν αλάινγνο ηίηινο, θαηά ηα πξφηππα ηεο κειέηεο θαη κε ηελ 

έλδεημε «φπσο θαηαζθεπάζηεθε». ηα ζρέδηα απηά ζα θαίλνληαη αλαιπηηθά νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, 

νη δηαζηάζεηο ηνπο, ζα ζεκεηψλνληαη νη ζέζεηο ειέγρσλ θαη δνθηκψλ θαη ζα είλαη ιεπηνκεξέζηαηα θαη 

ζπκπιεξσκέλα κε ζεκεηψζεηο- παξαηεξήζεηο, φπνπ ρξεηάδεηαη. 

Απαξαίηεηα ζα πεξηέρεηαη ε νξηδνληηνγξαθηθή ηνπνζέηεζε ησλ έξγσλ κε ηηο εμαξηήζεηο ηνπο απφ 

ζηαζεξά ζεκεία. 

• Γηαγξάκκαηα ζε ςεθηαθή κνξθή ζε θαηάιιειε θιίκαθα ησλ εθηάζεσλ πνπ απαιινηξηψζεθαλ θαη 

απηψλ γηα ηηο νπνίεο ζεζπίζηεθε δνπιεία δηέιεπζεο. 

• Σεχρνο ζηνηρείσλ ησλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ θαη ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ (πςφκεηξα - ζπλη/λεο) 

καδί κε ηα ζρέδηα πνπ λα δείρλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. 

• Σεχρνο κε ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ. 

Σα ζηνηρεία απηά, κε θαηάιιειε αξίζκεζε θαη ηαμηλφκεζε ζε θαθέινπο, θαιήο θαηαζθεπήο, ζα 

ζπληαρζνχλ ζε 3 ζεηξέο θαη ζα ζπλνδεχζνπλ ηα ηεχρε ησλ ηειηθψλ επηκεηξήζεσλ, ηα νπνία ζα 

ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία κφιηο ζα απνπεξαησζεί ην έξγν. 

Ζ εξγνιαβία ζα ζεσξείηαη φηη δελ πεξαηψζεθε αλ, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, δελ ππνβιεζεί ζηελ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην Μεηξψν ησλ έξγσλ. 

Ζκεξνιφγην 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ειεθηξνληθφ εκεξνιφγην ζε ειεχζεξν ινγηζκηθφ επξείαο ρξήζεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ Ν. 
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4782/2021, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ηδίσο: 

ηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ. 

Αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ζε 

εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο εξγνδφηε. 

Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα ζε εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο εξγνδφηε. 

Θέζε θαη πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, αλαθνξά ζηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη πξφνδνο ή δελ 

εθηεινχληαη, αιιά θαη νη ζρεηηθνί ιφγνη. 

Ώξα έλαξμεο θαη πέξαηνο ησλ θξίζηκσλ εξγαζηψλ εληφο ηεο εκέξαο, 

Αθίμεηο θαη αλαρσξήζεηο θχξηνπ εμνπιηζκνχ. 

Οη ζπλζήθεο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη ηξνπνπνηήζεηο ή πξνβιήκαηα κε ηηο ξπζκίζεηο θαη 

ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ. 

Σα πξνζθνκηδφκελα πιηθά, νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο. 

Καζπζηεξήζεηο, δπζθνιίεο, αηπρήκαηα, δεκηέο, κε ζπλήζεηο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ θαζπζηεξήζεηο, 

θαζψο θαη ν ρξφλνο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ή επαλάιεςεο εξγαζηψλ. 

Οη εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο επίβιεςεο. 

Έθηαθηα πεξηζηαηηθά. 

εκαληηθέο επηζθέςεηο ή επηθνηλσλίεο κε ην Γεκφζην ή ηνπηθέο αξρέο ή παξφδηνπο ηδηνθηήηεο. 

Κάζε άιιν ζρεηηθφ κε ην έξγν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν. 

Σν εκεξνιφγην ππνγξάθεηαη κε ςεθηαθή ππνγξαθή απφ ηνλ ηεξνχληα θαη απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηνλ 

πξντζηάκελν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ.  

 

Άξζξν 13
ν
.Γεληθέο ππνρξεώζεηο αλαδόρνπ 

Γηα ηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 138 ηνπ N. 4412/2016, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 59 ηνπ Ν. 4782/2021, επίζεο: 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη δαπάλεο γηα ηελ επί ηνπ εδάθνπο εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ κεηά ησλ 

απαηηνχκελσλ πξνο ηνχην πιηθψλ θαηαζθεπήο ζηαζεξψλ ζεκείσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ ζρεδίσλ, νη δαπάλεο γηα ηηο 

θαηακεηξήζεηο ελ γέλεη, ε ζχζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ, ε ζπληήξεζε θαη ε θαηαζθεπή ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο πξνο 

ζέζεηο ιήςεσο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ, νη δαπάλεο ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη αληνρήο ησλ έξγσλ θαη θάζε ελ γέλεη 

δαπάλε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη άλεπ ηδηαηηέξαο απνδεκίσζεο, φπσο βάζεη ησλ ρνξεγήζεσλ κειεηψλ, ησλ εγγξάθσλ 

νδεγηψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ πξνδηαγξαθψλ εθπφλεζεο κειεηψλ λα πξνβεί επί 

παξνπζία ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο ππεξεζίαο ζηελ επί ηνπ εδάθνπο εθαξκνγή ησλ κειεηψλ ζε αλαπαζζαιψζεηο 

θαη ρσξνζηαζκήζεηο ησλ αμφλσλ ηνπ έξγνπ, ζηνλ έιεγρν θαη ηε ιήςε απαηηνχκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

πξνο ζπκπιήξσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο, φπσο επίζεο ζηελ 

ζήκαλζε ηεο δψλεο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ. 

 

Ο Αλάδνρνο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε νδεγηψλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (ΟΣΔ, ΓΔΖ, χδξεπζε, απνρέηεπζε, θ.ι.π.) γηα ηπρφλ αγσγνχο θαη θαιψδηα ζηηο ζέζεηο ησλ 

έξγσλ θαζψο θαη ζηελ απνθάιπςε θαη αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνχησλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαδήπνηε εξγαζίαο, 

φπσο θαη ζηε κεηέπεηηα πξνζηαζία ησλ πξνο απνθπγή δεκηψλ, ή απνθαηάζηαζε ή απνδεκίσζε ησλ νπνίσλ ζα 

επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε λα θσηνγξαθίδεη ην έξγν ζηηο δηάθνξεο ραξαθηεξηζηηθέο 

θάζεηο ηνπ. Οη θσηνγξαθίεο ζα είλαη έγρξσκεο θαη ζα εθηππψλνληαη ζε δηαζηάζεηο 18 x24 εθ. ζα παξαδίδνληαη ζε 

δχν (2) αληίγξαθα ζηελ επηβιέπνπζα ην έξγν Τπεξεζία καδί κε ηα αξλεηηθά Filmsαπηψλ ή ηα αληίζηνηρα 

ειεθηξνληθά αξρεία απφ ηελ ζπζθεπή ιήςεο ησλ θσηνγξαθηψλ. 

 

Δπίζεο θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζα παξαδίδνληαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε θαη δχν έγρξσκεο 

θσηνγξαθίεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ (θάδξα) γεληθήο απνηππψζεσο ηνπ έξγνπ. ' απηέο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ (ηίηινο, θφζηνο, εξγνδφηεο, κειεηεηήο, θαηαζθεπαζηήο θ.ι.π.) ζε ζπλελλφεζε κε 

ηνλ επηβιέπνληα. 

 

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ θσηνγξαθηψλ ζα πεξηθφπηεηαη απφ ηνπο ηκεκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο 

75€ γηα ηηο θσηνγξαθίεο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 75€ γηα ηηο θσηνγξαθίεο γεληθήο εθηχπσζεο ηνπ 

έξγνπ. 

 

Άξζξν 14
ν
.Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο πιηθώλ  

Δξγαζηήξην ειέγρνπ πιηθώλ 

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβαίλεη ζε ζπλερή δνθηκαζία θαη πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ έξγνπ, θαη λα ζπκβιεζεί κε 

αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην (δεκφζην ή ηδησηηθφ), φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ N. 

4412/2016. 

Ζ ζπλερήο δνθηκαζία ησλ πιηθψλ θαη ν έιεγρνο ησλ έξγσλ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο γηα 

ην έξγν πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνχο θ.ι.π. 

Σν εξγαζηήξην κε ην νπνίν ζα ζπκβιεζεί ν αλάδνρνο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηεδήπνηε θαη απφ ηελ 

Τπεξεζία θαη εθ' φζνλ είλαη ηδησηηθφ ζα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, κεραλήκαηα θαη εξγαιεία γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ θαηά ηνλ ρξφλν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ειέγρσλ θαη κειεηψλ θαη ζα ηεξείηαη πιήξεο 

κεηξψν δηεμαγφκελσλ ειέγρσλ θαη εξεπλψλ. 

Ο δηεμαγφκελνο έιεγρνο ησλ πιηθψλ (Γεηγκαηνιεςίεο θαη έιεγρνη) θαη ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη 

ζπλερψο θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ ηζρχνπλ. 

Τπνρξεσηηθέο δνθηκέο 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ππνρξέσζε λα δηελεξγεί δνθηκέο σο αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηηο Π.Σ.Π. κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο δνθηκέο πνπ ζα δηελεξγήζεη ε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία. 

 

Άξζξν 15
ν
.Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ θάησζη ειαρίζησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ. Οη ελ ιφγσ δνθηκέο 

θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα θαη ζπλνδεχνπλ ηηο ηκεκαηηθέο πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη ηελ ηειηθή ηνπ 

έξγνπ, θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ. 

 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, πξνέθπςε φηη νη γελφκελεο δνθηκέο είλαη κηθξφηεξεο ησλ ειαρίζησλ 

θαζνξηδνκέλσλ, επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα 21€ αλά δεθάδα ειιεηπνπζψλ δνθηκψλ θαη παξαθξαηείηαη 

βάζεη απνθάζεσο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο θαη εθπίπηεη εθ ηεο πξψηεο πηζηνπνηήζεσο 

ηνπ αλάδνρνπ. Ζ πνηληθή απηή ξήηξα είλαη αλέθθιεηνο θαη δελ δχλαηαη νη ειιείπνπζεο δνθηκέο λα θαιπθζνχλ δηά 
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πεξηζζνηέξσλ δνθηκψλ ζε επφκελα ζηάδηα εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ αξ. Γ3γ/0/14/125-Χ/12-10-77 απφθαζε 

η.Τ.Γ.Δ. 

1) Δξγνζηαζηαθό ζθπξόδεκα 

Σν ζθπξφδεκα πνπ δηαζηξψλεηαη ζε κία εκέξα ζα απνηειεί κηα παξηίδα θαη ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα 

δεηγκαηνιεςία 6 δνθηκίσλ. 

Ζ αξκφδηα ππεξεζία ή ν επηβιέπσλ αιιά θαη ην Δξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ δνθηκίσλ κηαο δεηγκαηνιεςίαο απφ 6 ζε 12 αλ πξφθεηηαη λα δηαζηξσζνχλ πεξηζζφηεξα 

απφ 11 θνξηία απηνθηλήησλ. Ζ δαπάλε ειέγρνπ ησλ επί πιένλ 6 δνθηκίσλ ζα βαξχλεη εθείλνλ πνπ δήηεζε ηε ιήςε 

ηνπο. 

Αλ ε πνζφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ζα δηαζηξσζεί ζε κηα εκέξα ππεξβαίλεη ηα 150 Μ
3
 ε δεηγκαηνιεςία απηήο 

ηεο παξηίδαο ζα πεξηιακβάλεη δψδεθα (12) δνθίκηα, πνπ δε ζα παίξλνληαη απφ δηαδνρηθά απηνθίλεηα, αλ απηφ είλαη 

δπλαηφλ. 

Αλ ε ζθπξνδέηεζε πξφθεηηαη λα δηαξθέζεη δχν δηαδνρηθέο εκέξεο ηφηε ην ζθπξφδεκα ηνπ δηεκέξνπ ζα απνηειεί κηα 

παξηίδα θαη ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα δεηγκαηνιεςία δψδεθα (12) ζπκβαηηθψλ δνθηκίσλ, απφ ηα νπνία ηα έμη 

(6) ζα παίξλνληαη ηελ πξψηε εκέξα. 

Αλ ε ζθπξνδέηεζε πξφθεηηαη λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν δηαδνρηθέο εκέξεο, ηφηε ε παξηίδα θάζε δηεκέξνπ 

ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα δεηγκαηνιεςία δψδεθα (12) ζπκβαηηθψλ δνθηκίσλ, εθηφο αλ ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ 

δηαζηξψζεσο είλαη κνλφο, νπφηε ε παξηίδα ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα δεηγκαηνιεςία έμη 

(6) ζπκβαηηθψλ δνθηκίσλ. 

Αλ ε δηάζηξσζε ελφο δηεκέξνπ πξηλ ζπκπιεξσζνχλ δψδεθα (12) δνθίκηα, ηφηε ε παξηίδα ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη 

δηαζηξσζεί ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηα έμη (6) πξψηα δνθίκηα. Σα ππφινηπα δνθίκηα πνπ πηζαλψο έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί δε ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο ειέγρνπο ζπκκνξθψζεσο. 

θπξφδεκα ην νπνίν δηαζηξψλεηαη ζε δχν φρη δηαδνρηθέο εκέξεο ζα απνηειεί δχν παξηίδεο θαη ζα 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ δχν δεηγκαηνιεςίεο. 

Αλ ην έξγν απαηηεί δηάζηξσζε ρσξίο δηαθνπή γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα εκέξεο (φπσο ζπκβαίλεη ζε θαηαζθεπέο κε 

νιηζζαίλνληα μπιφηππν), ην ζθπξφδεκα ζα ρσξίδεηαη ζε λνεηέο παξηίδεο αλάινγα κε ηηο θάζεηο ηεο θαηαζθεπήο 

(π.ρ. δηάζηξσζε εκέξαο, δηάζηξσζε λχρηαο). 

Απφ έλα απηνθίλεην κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο ζα παίξλεηαη ην πνιχ έλα δνθίκην γηα ηνλ έιεγρν ζπκκνξθψζεσο. 

Αλ ε ζθπξνδέηεζε ζπκπιεξψλεηαη κε ιηγφηεξα απφ έμη (6) απηνθίλεηα, ηφηε επηηξέπεηαη ε ιήςε πεξηζζφηεξσλ 

δνθηκίσλ απφ ην ίδην απηνθίλεην, αιιά θάζε δνθίκην ζα παίξλεηαη αθνχ έρεη εθθνξησζεί πεξίπνπ 1 Μ
3
 

ζθπξνδέκαηνο κεηά ηε ιήςε ηνπ πξνεγνχκελνπ δνθηκίνπ. Σν δνθίκην (ή ηα δνθίκηα), ην απηνθίλεην απφ ην νπνίν 

έγηλε ε δεηγκαηνιεςία θαη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζηελ νπνία δηαζηξψζεθε ην θνξηίν ηνπ απηνθηλήηνπ ζα 

ζεκεηψλνληαη. 

2) Δξγνηαμηαθό ζθπξόδεκα κηθξώλ έξγσλ. 

Αλ ην έξγν είλαη κηθξφ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνθαηαξθηηθνί έιεγρνη αληνρήο επί ηφπνπ, 

ηζρχνπλ ηα αθφινπζα. 

Σν ζθπξφδεκα πνπ δηαζηξψλεηαη ζε κηα εκέξα ζ' απνηειεί κηα παξηίδα θαη ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα 

δεηγκαηνιεςία έμη (6) δνθηκίσλ, εθηφο αλ ν ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα δηαζηξσζεί 

ππεξβαίλεη ηα 150 Μ
3
, νπφηε ε δεηγκαηνιεςία ζα πεξηιακβάλεη δψδεθα (12) δνθίκηα. Ο επηβιέπσλ ή ν 

θαηαζθεπαζηήο έρνπλ ην δηθαίσκα λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ δνθηκίσλ απφ έμη (6) ζε δψδεθα (12) δνθίκηα. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε δαπάλε ησλ επί πιένλ έμη (6) δνθηκίσλ ζα βαξχλεη εθείλνλ πνπ δήηεζε ηε ιήςε ηνπο. 

Γηα ηνπο ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο παίξλεηαη έλα δνθίκην απφ δηαθνξεηηθφ αλάκηγκα. Σν δνθίκην θαζψο θαη ε πεξηνρή 
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ηνπ έξγνπ ζηελ νπνία δηαζηξψλεηαη ην αλάκηγκα ζα ζεκεηψλνληαη. Γελ πξέπεη λα γίλεηαη επηινγή θαιψλ ή θαθψλ 

αλακηγκάησλ. Σα αλακίγκαηα απφ ηα νπνία ζα γίλεη δεηγκαηνιεςία πξέπεη λα είλαη ηπραία, ε δε εθινγή ηνπο 

απνθαζίδεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα πξηλ νινθιεξσζεί ε αλάκημε. 

 

3) Δξγνηαμηαθό ζθπξόδεκα κεγάισλ έξγσλ 

Οη επφκελεο παξάγξαθνη ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε έξγσλ ζηα νπνία ν θαηαζθεπαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο απφ 

ηελ χκβαζε ηνπ έξγνπ λα εγθαηαζηήζεη ζπγθξφηεκα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο θαη λα δηελεξγήζεη 

πξνθαηαξθηηθνχο ειέγρνπο. 

Σν ζθπξφδεκα πνπ δηαζηξψλεηαη ζε κηα εκέξα ζα απνηειεί κηα παξηίδα θαη ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα 

δεηγκαηνιεςία. Γηα έξγα κε δηάζηξσζε ρσξίο δηαθνπή ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηνλ Νέν Καλνληζκφ Οπιηζκέλνπ 

θπξνδέκαηνο. 

Οη δεηγκαηνιεςίεο ησλ ηξηψλ πξψησλ εκεξψλ δηαζηξψζεσο ζα απνηεινχληαη απφ 12 δνθίκηα ε θάζε κία, νη δε 

δεηγκαηνιεςίεο ησλ επφκελσλ εκεξψλ απφ 3 δνθίκηα. Αλ ην ζθπξφδεκα είλαη έηνηκν, νη δεηγκαηνιεςίεο ζα γίλνληαη 

ζην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο. Σα δνθίκηα ζα έρνπλ ζπλερή αξίζκεζε. Κάζε δνθίκην ζα παίξλεηαη απφ δηαθνξεηηθφ 

αλάκηγκα φπσο θαη ζην εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα έξγσλ. 

ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ηθαλφο αξηζκφο δνθηκίσλ πνπ ζα ειέγρνληαη ζε κηθξέο ειηθίεο, ψζηε 

λα είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη κε ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ε αληνρή 28 εκεξψλ. 

Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηνλ Νέν Καλνληζκφ Χπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο. 

Σ' Έιεγρνο πνζνχ αζθάιηνπ θαη θνθθνκεηξήζεηο αζθαιηνκίγκαηνο  

Αλά ηξίσξνλ παξαγσγή ΓΟΚΗΜΖ Μία (1) 

Ε' Έιεγρνο ραξαθηεξηζηηθψλ αζθαιηνζθπξνδέκαηνο θαηάMARSALL 

Γη' εθάζηε εκεξήζηα παξαγσγή ΓΟΚΗΜΖ Μία (1) 

Ζ' Έιεγρνο ηζνδπλάκνπ άκκνπ αδξαλψλ αζθαιηηθψλ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο  

Γη' εθάζηελ εκεξήζηα παξαγσγή ΓΟΚΗΜΖ Μία (1) 

Θ' Έιεγρνο πξνζδηνξηζκνύ πγξαζίαο 

Γη' αδξαλή ησλ βάζεσλ ησλ ζηαζεξνπνηνχκελσλ  

δηά ηζηκέληνπ αλά 2 ψξεο εξγαζίαο ΓΟΚΗΜΖ Μία (1) 

 

Γηεπθξίληζε 

Οη αλσηέξσ έιεγρνη αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν θαλνληθήο παξαγσγήο θαη εθηειέζεσο ησλ έξγσλ θαη φρη ζηελ πεξίνδν 

ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, νπφηε νη εθηεινχκελεο πνιιαπιέο δνθηκέο γηα ηε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο 

δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ειάρηζην αξηζκφ δνθηκψλ, πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ έρεη ηζρχ θαη ε αξηζκ. ΔΚ2/9943/1055 εγθ. Δ 220/22-12-1983 ηνπ Τ.Γ.Δ. πνπ αθνξά ηελ 

δεηγκαηνιεςία θαη ηνλ έιεγρν αζθαιηνκηγκάησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ζηα δεκφζηα έξγα θαζψο θαη ν ηζρχσλ Νένο 

Καλνληζκφο Χπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο". 

 

Άξζξν 16
ν
. Ξπιόηππνη. ηθξηώκαηα θαη γεληθά βνεζεηηθέο κε κόληκεο θαηαζθεπέο 

Ζ θαηαζθεπή μπινηχπσλ, ηθξησκάησλ θαη γεληθά βνεζεηηθψλ κε κφληκσλ θαηαζθεπψλ, αλεμαξηήησο πιηθψλ 

θαηαζθεπήο ησλ, γίλεηαη κε ηελ απνθιεηζηηθή ππεπζπλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ άξζξν 34 παξ. 4 Π.Γ. 609/85. 

Δπίζεο ε επηινγή ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ ελ ιφγσ θαηαζθεπψλ θαη ε κέζνδνο θαηαζθεπήο ησλ, επαθίεληαη 

ζηελ ππνρξέσζε ηνπ αλάδνρνπ. 

Ζ επηβιέπνπζα ην έξγν Τπεξεζία, νπδεκία ππνρξέσζε έρεη λα ειέγμεη ηηο ελ ιφγσ θαηαζθεπέο είηε ζηε θάζε ηεο 
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κειέηεο ηνπο είηε ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. 

Καηφπηλ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη εθ κέξνπο ηνπ αλάδνρνπ ε ππνβνιή ησλ κειεηψλ, ησλ ελ ιφγσ θαηαζθεπψλ, ζηελ 

ππεξεζία γηα έιεγρν θαη έγθξηζε, νχηε φριεζε ηεο Τπεξεζίαο γηα επίβιεςε θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, 

δηφηη ε ππεξεζία φπσο πξναλαθέξζεθε δελ ππνρξενχηαη ζε νπνηνλδήπνηε έιεγρν. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο θξίλεη φηη δελ έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα (επηζηεκνληθέο γλψζεηο, 

πείξα θ.ι.π.) είηε γηα ηελ ζχληαμε ησλ κειεηψλ ησλ αλσηέξσ θαηαζθεπψλ, είηε γηα ηελ επίβιεςε θαηά ηελ θάζε 

θαηαζθεπήο ηνπο, ππνρξενχηαη λα πξνζιάβεη ην απαξαίηεην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. 

 

Άξζξν 17
ν
.Δμππεξέηεζε νξγαληζκώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθειείαο (ΟΚΩ) 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη κπνξεί ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ δίθηπα ΟΚΧ πνπ ζα πξέπεη 

λα κεηαθεξζνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο. Με ηηο εξγαζίεο απηέο αλάδνρνο δελ έρεη θακία αλάκημε ππνρξενχηαη φκσο 

λα παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα ιφγνπο 

θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 

Άξζξν 18
ν
.Παξαιαβέο αθαλώλ εξγαζηώλ θαη γεληθά έιεγρνο ηνπ έξγνπ 

Ζ επηβιέπνπζα ην έξγν ππεξεζία δελ ππνρξενχηαη λα βξίζθεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα 

θαηαζθεπήο ηνπ. Καηφπηλ ηνχηνπ, θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν 4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ Ν. 4782/2021, ν αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη έγθαηξα ηελ 

ππεξεζία γηα ηελ παξαιαβή ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ θαη γεληθά ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα πξνγξακκαηίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ, έηζη ψζηε, λα κελ απαηηνχληαη παξαιαβέο αθαλψλ εξγαζηψλ θαη 

ινηπνί έιεγρνη απφ ηελ Τπεξεζία θαηά ηα άββαηα, ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. 

 

 

Άξζξν 19
ν
.Απμνκεηώζεηο εξγαζηώλ, λέεο ππεξζπκβαηηθέο εξγαζίεο 

Δάλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ παξαζηεί αλάγθε απμνκεηψζεσο ησλ πνζνηήησλ εξγαζηψλ πξνβιεπφκελσλ 

απφ ηε ζχκβαζε, ε εθηέιεζε λέσλ εξγαζηψλ κε πξνβιεπφκελσλ ζ' απηή ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ 

N.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4782/2021. 

Αλ ε αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ επηβάιιεη ηελ αλάγθε εθηέιεζεο λέσλ επί κέξνπο εξγαζηψλ, χζηεξα 

πάληνηε απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, ζα ζπληάζζεηαη αληίζηνηρα Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Νέσλ 

Δξγαζηψλ. 

Ζ δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ επί «έιαζζνλ δαπαλψλ» θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

156 ηνπ N. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4782/2021. 

 

Άξζξν 20
ν
.Άδεηεο-θαη Δγθξίζεηο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ή εμαζθάιηζε κε κέξηκλα επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, ησλ θάζε είδνπο αδεηψλ- 

εγθξίζεσλ ή παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Ννκνζεζία ή θαη πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θάζε είδνπο εξγαζηψλ. Πξνο ηνχην ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ην 

ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ ζηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα ππεξεζία, παξάιιεια δε νθείιεη λα θνηλνπνηεί ην αίηεκά ηνπ (κε 

αληίγξαθα ησλ ζπλαθψλ δηθαηνινγεηηθψλ) ζηελ επίβιεςε. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

αδεηψλ-εγθξίζεσλ ή ππνρξεψζεσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο. 

Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα παξάζρεη ζηνλ αλάδνρν ηηο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο 

άδεηεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ εθπφλεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
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Ο Κχξηνο ηνπ έξγνπ αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηελ ζπλδξνκή ηνπ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ θαη 

κφλν κε ηνπο ηχπνπο θαη ηα κέζα πνπ ηνπ επηηξέπεη ή ηνπ επηβάιιεη ε θαηά πεξίπησζε εθαξκνζηέα γηα ηελ έθδνζε 

ηεο άδεηαο-έγθξηζεο δηνηθεηηθή ή απνδεηθηηθή δηαδηθαζία. 

 

Άξζξν 21
ν
.ήκαλζε θαη αζθάιεηα θαηά ην ζηάδην εθηειέζεσο ησλ εξγαζηώλ - Πηλαθίδεο Γεκνζηόηεηαο ηνπ 

έξγνπ. 

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

ηνπνζέηεζε ησλ γεληθά απαηηνχκελσλ, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ έξγσλ (ζπγθνηλσληαθά, πδξαπιηθά, νηθνδνκηθά 

θ.ι.π.) ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ αζθαιείαο πξνεηδνπνηεηηθψλ, ξπζκηζηηθψλ, πιεξνθνξηαθψλ θαη λα επηκειείηαη ηεο 

ζπληήξεζεο απηψλ. ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά πεξίθξαμε, 

ηδηαίηεξε ζήκαλζε, απηφκαηα ζήκαηα πνπ αλαβνζβήλνπλ (FLASH-LIGHTS) θαη θαηάιιειεο πεξηθξάμεηο 

αζθαιείαο, ιακβαλνκέλνπ πάληνηε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο φπσο ηζρχεη. 

Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε θαη ηξνρνλφκνη ππάιιεινη ηνπ αλάδνρνπ γηα ηελ αζθαιή 

θαζνδήγεζε ησλ πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία ζηηο νδνχο θαη ζηηο 

παξαθακπηήξηεο θαη πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη ηελ λχρηα. Σα 

παξαπάλσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλάδνρνπ. 

Ο αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ λα 

ηνπνζεηήζεη κία (1) πηλαθίδα Γεκνζηφηεηαο γηα ην Έξγν, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα πνπ ζα ηνπ ρνξεγήζεη ε 

Τπεξεζία βάζεη ησλ Οδεγηψλ πεξί δεκνζηφηεηαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ απφ ηελ Δ.Δ. (Καλνληζκφο 

1159/2000) θαη ζηε ζέζε πνπ ζα ηνπ ππνδερηεί πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε δεκνζηφηεηα πεξί 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο ζην Έξγν. 

 

Άξζξν 22
ν
Πξνζβαζηκόηεηα νδώλ πξνζπέιαζεο. Δμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνιάβεη θάζε βιάβε ζε γέθπξεο, ινηπά ηερληθά 

έξγα θαη δξφκνπο θάζε θχζεο, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή, απφ ηε ρξήζε ηνπο σο νδψλ κεηαθνξάο γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε πεξηνξηζκνχο ζηα θπθινθνξνχληα θνξηία, φηαλ επηιέγεη ηηο 

νδνχο κεηαθνξάο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα, κε ζθνπφ λα απνθχγεη θάζε δεκηά ή αζπλήζε θζνξά ησλ ππφςε 

ππνδνκψλ, αθφκα θαη ρσκαηφδξνκσλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, θάζε αλαγθαίν κέηξν πξνθχιαμεο ή 

ελίζρπζεο νδηθψλ ηκεκάησλ, γεθπξψλ, ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ή ρσκαηφδξνκσλ, αλεμάξηεηα αλ απηφ ην κέηξν 

πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά ή φρη ζηα επηκέξνπο ζπκβαηηθά ηεχρε. 

ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνχλ αζπλήζεηο θζνξέο ή βιάβεο ζην νδηθφ δίθηπν, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε 

απνθαηάζηαζή ηνπο. Αλ ακειήζεη, ε Τπεξεζία ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο απνθαηαζηάζεηο 

ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη, επηπιένλ ζα πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο δηαθνζίσλ 

επξψ (200 €) αλά εκέξα θαζπζηέξεζεο απνθαηάζηαζεο ησλ θζνξψλ. 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη κφληκε ,ζπλερή θαη ειεχζεξε πξνζπέιαζε πξνο θαη απφ ηηο ζέζεηο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηφδσλ (εθρηνληζκφο, απνθαηάζηαζε 

θαηαπηψζεσλ, δηαβξψζεσλ θ.ι.π.). Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ 

απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα είλαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο 
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πξνζθνξάο ηνπ. 

Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαηαζθεπήο εθηξνπψλ ή παξαθάκςεσλ ηεο θπθινθνξίαο θαζψο θαη νη εξγαζίεο 

ζήκαλζεο θαη εμνπιηζκνχ απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζε θάζε θάζε εθηέιεζεο απηνχ, ζα γίλνληαη κε βάζε 

κειέηε, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαηά ηε ζηηγκή ηεο εθπφλεζεο ηεο 

κειέηεο. Ζ ζρεηηθή κειέηε ζα ζπληάζζεηαη απφ ηνλΑλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ 

Τπεξεζία. Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο, ζχκθσλα κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, εξγαζίεο εμαζθάιηζεο ηεο 

θπθινθνξίαο ζα πιεξψλνληαη ζηνλ Αλάδνρν κε ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ή κε ηηο ηηκέο κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο θαηά ηα αλσηέξσ κειέηεο ζην πεδίν, νη εθηξνπέο ή παξαθάκςεηο ηεο θπθινθνξίαο, ε 

ζήκαλζε θαη ν εμνπιηζκφο ζα επηζεσξνχληαη απφ δχν ηερληθνχο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ην έξγν, θαηά ηε λχρηα θαη κε ζπλζήθεο κέζεο αλακελφκελεο ρξήζεο (επνρνχκελνη κε ηαρχηεηα 

ιεηηνπξγίαο, φρη κφλν πεδή), ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ξπζκίζεηο ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά πξνο ράξε ηξίησλ θαη 

κε ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο. Οη ηπρφλ ππνδείμεηο ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ ζα θαηαρσξνχληαη ζε πξσηφθνιιν θαη ζα 

ηίζεληαη ππφςε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ψζηε λα πηνζεηεζνχλ είηε κεξηθά είηε ζπλνιηθά θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε κεηά απφ έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 

Μεηά ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ηα κε ελζσκαησζέληα ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ πιεξσζεί, φπσο αλσηέξσ, ζα 

παξαδνζνχλ ζηελ Τπεξεζία θαη ζα θνξηνεθθνξησζνχλ θαη κεηαθεξζνχλ κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζε απνζήθεο, 

πνπ ζα ππνδείμεη απηή. 

Γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ππνβαζκηζκέλσλ πιηθψλ, π.ρ. ζηδεξά βαξέιηα, θνξδέιεο, 

πξφρεηξεο πηλαθίδεο, πξφρεηξνη κεηαιιηθνί νξηνδείθηεο, ζθαισζηέο, θιπ, επηηξεπφκελσλ ηνχησλ κφλν γηα εληειψο 

πξνζσξηλήο θαη ειαρίζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο επείγνπζεο ηνπηθέο ξπζκίζεηο. 

 

Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζήκαλζεο πξνζσξηλψλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην ΦΔΚ905Β/20.05.2011απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. 

 

Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο ΟΜΟΔ-ΔΔΟ. Δλδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά, απηφο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξηαθέο θαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο, αλαιάκπνληα ζήκαηα, κάηηα γάηαο, 

απηνθφιιεηεο ηαηλίεο, πιαζηηθά βαξέιηα θαη ζηεζαία αζθάιεηαο, θψλνπο ζήκαλζεο θηι. Πνπ ιεπηνκεξψο ζα 

θαζνξίδνληαη ζε θάζε κειέηε απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ έηζη ψζηε, ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, λα έρεη φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξα αλνηθηά νξχγκαηα, αλαβαζκνχο, γεηηνληθέο ισξίδεο θπθινθνξίαο δηαθνξεηηθψλ πςνκέηξσλ, 

θαζψο θαη εξγνηάμηα θαη ινηπά έξγα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία. Αθφκε ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνζσξηλψλ ή κνλίκσλ ξπζκίζεσλ ηεο 

θπθινθνξίαο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ θαη νθείιεη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα 

κελ παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ, πεδψλ, κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ζηαζεξήο ηξνρηάο (απφ ηε 

δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηελ απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, ηε κεηαθνξά πιηθψλ θηι.), ζπκκνξθνχκελνο πάληνηε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί ηα ζήκαηα, ζεκαηνδφηεο θαη ηα ινηπά πξνζηαηεπηηθά κέηξα / έξγα ηεο 

θπθινθνξίαο θαη λα απνθαζηζηά ακέζσο ηπρφλ θζνξέο ή απψιεηεο ηνπο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί, γηα 
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απνθπγή θηλδχλσλ ζχγρπζεο, απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο θσηνζήκαλζεο γηα ηελ πξνζηαζία ζέζεσλ εθηεινπκέλσλ 

έξγσλ, κε ηε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηεο θαζνδήγεζεο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο. 

 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε επηθάιπςε κε αζθαιηφκηγκα ησλ ηνκψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο πνπ 

γίλνληαη απφ απηφλ ζε νπνηεζδήπνηε ππάξρνπζεο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο κε ζπλερηδφκελε θπθινθνξία, γηα 

απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ, ζηα ειάρηζηα δπλαηά ρξνληθά φξηα, ησλ δπζθνιηψλ νη νπνίεο 

πξνθαινχληαη ζηελ θπθινθνξία, ιφγσ ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. 

 

Αλάινγεο απαηηήζεηο ηζρχνπλ γηα άκεζε θάιπςε ηνκψλ ζε κε αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ 

θπθινθνξία. 

ε πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πάλσ απφ νδνχο, πεδνδξφκηα θαη ινηπέο πξνζβάζεηο, 

ζηηο νπνίεο δελ έρεη δηαθνπεί ε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη 

ραξαθηεξηζηηθά ειεχζεξνπ ρψξνπ θαη λα ππάξρεη πξνζηαηεπηηθή ζθεπή, ε νπνία λα απνθιείζεη ηελ πεξίπησζε 

πηψζεο εξγαιείσλ, πιηθψλ ηεο θαηαζθεπήο θηι. επί ηεο θπθινθνξνχκελεο πξφζβαζεο. Ζ θαηαζθεπή ηεο σο 

πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ 

Αλαδφρνπ. Καηά ζπλέπεηα ηελ εξγαζία απηή ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ηελ πεξηιάβεη, θαηά αλνηγκέλν ηξφπν ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ. 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο-κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο απφ ηνλ Αλάδνρν, κε ηελ νπνία 

ζα εμαιείθεηαη ν αλσηέξσ θίλδπλνο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Αλαδφρνπ θαη κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ 

Τπεξεζία, ζα κπνξεί λα παξαιεθζεί ε αλσηέξσ θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο. 

 

πκπιεξσκαηηθά, νξίδεηαη φηη νπδεκία εξγαζία εθζθαθψλ γεληθά ή αρξήζηεπζε νδνχ ή ηκήκαηνο δηαηνκήο νδνχ, ή 

εξείζκαηνο, ή πεδνδξνκίνπ ή άιιεο πξφζβαζεο επηηξέπεηαη, πξηλ εγθξηζεί αξκφδηα θαη νινθιεξσζεί πιήξσο ε 

θαηαζθεπή απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσξηλήο δηάβαζεο ηξνρνθφξσλ ή πεδψλ. 

 

Ζ κε ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ Ν. 3669/2008 (ΚΓΔ) θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ' αξηζκ. Γ17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 553 Β ηεχρνο), θαη επηζχξνπλ ηηο απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο 

πνηλέο θαη δηνηθεηηθέο θαη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο. Δπίζεο ε κε ηήξεζε ησλ κέηξσλ απηψλ απνηειεί 

παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο Πξνδηαγξαθέο ήκαλζεο εθηεινχκελσλ έξγσλ εληφο ή θαη εθηφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/502/1.7.2003 απφθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ θαη 

επηζχξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ Ν. 3669/2008 (ΚΓΔ) , πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο. 

 

Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ, ε 

Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, αλ ηνχην απαηηείηαη, ζε βάξνο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ φηαλ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή απνδεηρζεί 

αλίθαλνο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. Πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα 

ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ / ελεξγεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ή κε ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ ζπληζηά αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ εθαξκνγή ζπκβαηηθψλ θπξψζεσλ, 

κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη ε επηβνιή πξνζηίκνπ(σλ). 
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Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο / πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ν 

Αλάδνρνο ζα επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Σέηνηνη ρψξνη / πεξηνρέο κπνξεί λα είλαη ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, 

ρψξνη απφζεζεο, εγθαηαζηάζεηο πξνθαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θηι. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγεηαη θαη ην 

νδηθφ δίθηπν ηνπ Γεκνζίνπ, ζην νπνίν ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί, ζχκθσλα κε δηθή ηνπ επζχλε θαη εθφζνλ 

επηηξαπεί απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, απνζέζεηο πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ ή θαη άιισλ πιηθψλ. 

 

Άξζξν 23
ν
. Καζαξηζκόο εξγνηαμίσλ θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη χζηεξα απφ έξεπλα, πνπ ζα δηεμάγεη ζηα γξαθεία ησλ αξκνδίσλ ΟΚΧ λα αλαδεηήζεη 

ζηνηρεία γηα ηνπο πθηζηάκελνπο ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, αγσγνχο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θ.ι.π. νη νπνίνη 

ελδερφκελα λα εκπιέθνληαη κε ην έξγν. 

Ζ επαιήζεπζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απνηειεί επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 

Ο Αλάδνρνο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε νδεγηψλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (ΟΣΔ, ΓΔΖ, χδξεπζε, απνρέηεπζε, θ.ι.π.) γηα ηπρφλ αγσγνχο θαη θαιψδηα ζηηο ζέζεηο ησλ 

έξγσλ θαζψο θαη ζηελ απνθάιπςε θαη αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνχησλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαδήπνηε εξγαζίαο, 

φπσο θαη ζηε κεηέπεηηα πξνζηαζία ησλ πξνο απνθπγή δεκηψλ, ή απνθαηάζηαζε ή απνδεκίσζε ησλ νπνίσλ ζα 

επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 

 

Άξζξν 24
ν
: Πξνζηαζία βιάζηεζεο - Πεξηβάιινληνο. 

α. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε, φπσο δέλδξα, 

ζάκλνπο θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο γχξσ απφ ην ρψξν πνπ ηνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ έξγσλ, ζα είλαη δε ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε ηξίηνπο ιφγσ απζαίξεηεο θνπήο ή βιάβεο 

δέλδξσλ ή ζάκλσλ, απφζεζεο πιηθψλ, θαθνχ ρεηξηζκνχ ησλ κεραλεκάησλ ή θαηαπάηεζεο θπηεκέλσλ πεξηνρψλ 

απφ κεραληθά κέζα ή πξνζσξηλά έξγα εθηξνπήο θ.ι.π. Δπίζεο πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο 

γηα ηελ κεηάβαζή ηνπο ζηνπο αγξνχο, παίξλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα (θαηαζθεπή δηαβάζεσλ, δηεπθφιπλζε 

απνρέηεπζεο αγξψλ θ.ι.π.) θαη γηα ηελ απνθπγή άκεζσλ ή έκκεζσλ δεκηψλ ή πξφθιεζεο πιεκκπξψλ. Ζ Τπεξεζία 

δελ αλαιακβάλεη επζχλε ή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή δαπαλψλ ή απνδεκηψζεσλ γηα ηηο παξαπάλσ αηηίεο. 

 

β. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο πξνο ηελ εγθχθιην 

Τπ. Γ.Δ. Γ 2-Γ2/0/3/192/εγθ. Α2 13/5-12-75 θαη ηελ ηζρχνπζα Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία. 

 

γ. ε πεξίπησζε δεκηάο ή θαηαζηξνθήο ζε ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ (ή απφ ηπρφλ εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Τπεξεζία ηξνπνπνηήζεηο ηεο), ν αλάδνρνο, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο νπνηεζδήπνηε επζχλεο πνπ ζα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ γη' απηφλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

απνθαηαζηήζεη ηα ππάξρνληα έξγα ή ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθφηαλ πξηλ απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ, κε δαπάλεο ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαζδήπνηε ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο 

πξνζεζκίαο. 

 

δ. Γίλεηαη εηδηθή επηζήκαλζε φηη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, λα 

απνθεχγεη λα ηξαπκαηίδεη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν κε πξφζζεηεο εθζθαθέο (πέξα απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

κειέηε) ή κε απφξξηςε δηαθφξσλ πξντφλησλ νξπγκάησλ. 

O! νπνηεζδήπνηε απνζέζεηο πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε ζέζεηο πνπ λα κε δεκηνπξγνχλ 
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νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ θαη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ Αξρψλ θαη ηεο Τπεξεζίαο. 

 

ε. Αλάινγε θξνληίδα ζα πξέπεη λα δνζεί απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζηηο ηπρφλ εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ή ιήςεο 

αδξαλψλ πιηθψλ ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο επηπηψζεηο. 

 

ζη. Γηα ηε Γηαρείξηζε πεξίζζεηαο πιηθψλ εθζθαθψλ-Γηαρείξηζε απνβιήησλ θαηαζθεπήο ή θαηεδάθηζεο, ζα 

εθαξκνζζεί ε ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β'). 

 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο νξίδεηαη σο δηαρεηξηζηήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ γηα ην έξγν θαη 

νθείιεη λα ππνβάιιεη ζρέδην δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Δπηζεκαίλεηαη ην άξζξν 7 ηεο ΚΤΑ Αξ. 

36259/1757/Δ103 ΦΔΚΣΒ'/24.8.2010 φπνπ αλαθέξεηαη ζηελ απαίηεζε δηαρείξηζεο ηεο πεξίζζεηαο πιηθψλ 

εθζθαθψλ, θαη απνξξηκκάησλ θαζαηξέζεσλ, θαηεδαθίζεσλ θιπ. 

 

δ. Ο Αλάδνρνο κεηά απφ ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο (AEKK), νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία, βεβαίσζε παξαιαβήο ησλ απνβιήησλ απφ 

εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζηελ νπνία εθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ, ηε Γ/λζε θαη ηε 

δξαζηεξηφηεηα πξνέιεπζεο ησλ απνβιήησλ, ζα αλαθέξνληαη επίζεο ηα αθξηβή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο 

θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ ΑΔΚΚ πνπ παξειήθζεζαλ, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ (Γειηίσλ Απνζηνιήο, 

Σηκνινγίσλ θιπ) πνπ ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο. 

 

Ζ κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ, ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε θαηά 

πεξίπησζε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

 

Δπίζεο ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ππνρξεψλεηαη ζηελ θαηαρψξεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ παξαγσγήο, ζπιινγήο - 

κεηαθνξάο απνβιήησλ ζην Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ. 
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Άξζξν 25
ν
: Αξραηόηεηεο 

ε πεξίπησζε πνπ ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ππάξρνπλ αξραηφηεηεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ακέζσο 

κφιηο δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμή ηνπο λα εηδνπνηήζεη ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ηελ αξκφδηα Αξραηνινγηθή 

Τπεξεζία, θαη λα δηαθφςεη ακέζσο θάζε εξγαζία ζηελ πεξηνρή ησλ επξεκάησλ, ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλέπαθε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ππφςε αξραηνηήησλ. Μεηά ηνλ πξψην 

ραξαθηεξηζκφ ησλ επξεκάησλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ζα δνζνχλ νδεγίεο ζηνλ αλάδνρν είηε γηα ηελ 

ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ, είηε γηα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε Αξραηνινγηθή 

Τπεξεζία ζα δηελεξγεί έξεπλεο. Γηα ηηο ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο απφ ηηο δηαθνπέο ιφγσ αξραηνινγηθήο έξεπλαο, ν 

αλάδνρνο νπδεκηάο απνδεκίσζεο δηθαηνχηαη πιελ ηεο λφκηκεο παξάηαζεο θαη αλαζεψξεζεο. Ο αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο ψζηε λα κεηαθηλεί, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ 

ηνπ απφ ην έλα κέησπν εξγαζίαο ζε άιιν ψζηε λα κεηψλνληαη ζην ειάρηζην δπλαηφ νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ απφ ηηο αξραηνινγηθέο έξεπλεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ηηο 

απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο, θαη λα ζπληνλίδεη κε απηήλ ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο ηνπ. Όια ηα αξραηνινγηθά 

επξήκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη αμίαο πνπ αλαθαιχπηνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλήθνπλ ζην 

Διιεληθφ Γεκφζην. ε θάζε πεξίπησζε ηζρχεη ε Διιεληθή λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 26
ν
Φσηνγξαθίεο - δεκνζηόηεηα έξγνπ 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία θσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ, κε κέξηκλα θαη 

δαπάλεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ιεπηνκέξεηα απφ ηελ δηαηαγή ηνπ ΤΓΔ αξ. 7603/5-2-1960 (Δγθ. Α 

20) ήηνη: 

α. Φσηνγξαθίεο ηεο πξνυπάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. Απηέο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία 

κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 1εο πηζηνπνίεζεο. 

β. Φσηνγξαθίεο ησλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. Απηέο ζα ππνβάιινληαη κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηεο 2εο, 3εο ή θαη κεηαγελέζηεξεο πηζηνπνίεζεο 

γ. Φσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ πεξαίσζή ηνπ. Απηέο ζα ππνβάιινληαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο ηειεπηαίαο 

πηζηνπνίεζεο, πξηλ ηελ ηειηθή. 

δ. Οη παξαπάλσ θσηνγξαθίεο ζα παξαδνζνχλ θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Όιεο νη ελ ιφγσ θσηνγξαθίεο ζα 

ιακβάλνληαη απφ έκπεηξνπο θσηνγξάθνπο κε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή απφδνζεο θαη πξέπεη λα είλαη 

επθξηλείο κε θαιή ηερληθή εκθάληζε. Καηά ηελ ιήςε ζα απνθεχγεηαη ε πξνβνιή δηαθφξσλ πξνζψπσλ εθηφο απφ 

ηνπο εξγαηνηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαη δελ ζα παξαθνινπζνχλ ηελ ιήςε 

θσηνγξαθηψλ. 

2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο, κε δηθά ηνπ κέζα θαη 

δαπάλεο ηνπ, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ επίβιεςεο, θάζε θνξά πνπ εηδνπνηείηαη γη' απηφ ην 

ζθνπφ. 

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ, λα θαηαζθεπάζεη θαη εγθαηαζηήζεη:  

α)απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δηαθεκηζηηθή πηλαθίδα, 

β)κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ κφληκε επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα ή αλακλεζηηθή πιάθα. Σα αλσηέξσ ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1828/2009. 
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Άξζξν 27
ν
. Αζθαιίζεηο. 

χκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ Ν.4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 4782/2021, ν Αλάδνρνο νθείιεη - κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο 

ζπκβάζεηο πνπ λα θαιχπηνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηηο αζθαιίζεηο (πξφζσπα θαη αληηθείκελα αζθάιηζεο ) πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν. 

Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πξνζθνκίδνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. 

 

1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

1.1 Καηά ηελ ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

1.2 Οκνίσο, εθφζνλ ην έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηεο ΔΔ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηελ 

πεξί αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ 

Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ. 

1.3. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

1.3 Χο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν.Γ. 400/1970. νη 

αληαζθαιίζεηο δελ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.Γ. 400/1970 θαη ζπλεπψο δελ γίλνληαη δεθηέο σο 

αζθαιηζηήξηα ηνπ Έξγνπ. 

1.4 Κάζε αζθάιηζε, ηεο νπνίαο ην αζθαιηζηήξην εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα, ή ζηελ αιινδαπή, ζα πξνζππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο εθδφηξηαο θαη δηέπεηαη απφ ην Ν.Γ. 400/1970, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Π.Γ. 118/ 1985. 

1.5 Οη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη 

ηηο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε ηνπ Έξγνπ, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θιπ. 

Καη ν Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή θαη 

πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ. 

1.6 Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο: 

 ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Θα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηεο 

ππνινίπνπ .Τ. θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

 Θα ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ ΚηΔ. 

Ζ έγθξηζε ηνπ ΚηΔ έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ κέξνπο ηνπ απνδνρήο φηη νη φξνη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ζπκβάζεσλ αληαπνθξίλνληαη κε επάξθεηα ζηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο .Τ. 

1.7 Ζ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ απνηειεί Αζθαιηζηηθφ βάξνο θαη πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο αζθαιίζεσο, ζα γίλεηαη κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 

αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. 

1.8 Οη γεληθνί φξνη αζθαιίζεσο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ δελ ζίγνπλ ηελ, απφ ηνλ Νφκν 487 / 76 θαη ην Π.Γ. 

237/86, επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ έλαληη ηξίησλ, ε νπνία παξακέλεη αιψβεηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ 

αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. 

1.9 Οη αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο ζα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, κε δφθηκε δξαζηεξηφηεηα, ζε ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηνπ Δ.Ο.Υ., ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ην παξφλ 

έξγν θαη ζα κπνξνχλ λα αζθαιίδνπλ παξεκθεξή έξγα ρσξίο λα παξαβηάδνληαη νη φξνη ησλ Σεπρψλ 
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Γεκνπξάηεζεο θαη ε Διιεληθή Ννκνζεζία. 

Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

ζηελ ππνβνιή νπνησλδήπνηε θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ ιπζηηεινχο ειέγρνπ. Οπσζδήπνηε, καδί κε ην 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ζρεηηθφ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαη ζεκείσκα πνπ λα αλαθέξεη παξεκθεξή έξγα πνπ έρεη αζθαιίζεη ζηελ Διιάδα. 

1.10 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηελ δηάζεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θάζε ζηνηρείν απφ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά 

πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο θαη θάζε αληίζηνηρν ζηνηρείν πνπ έρεη ζέζεη ν ΚηΔ, ππφςε ησλ 

δηαγσληδφκελσλ, φπσο επίζεο θαη ηηο ελ ζπλερεία έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ εθηέιεζε-ζπλέηαμε σο Αλάδνρνο 

θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, απνζεθψλ ηνπ θιπ. απφ ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηψλ, αλ ηνπ ην δεηνχλ. 

Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη γηα θάζε πξφθιεζε θζνξάο ή βιάβεο πνπ ζα ζπκβεί ζην έξγν απφ νπνηαδήπνηε αηηία 

αθφκε θαη απφ αλσηέξα βία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηφζν ηνλ ΚηΔ φζν θαη ηνπο αζθαιηζηέο 

ηνπ. 

1.11 Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα 

 λα επηθνηλσλεί απ' επζείαο κε ηνπο αζθαιηζηέο 

 λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν Αλάδνρνο 

 λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία δηθψλ ηνπ παξαηεξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 

Ζ ππφ ηνπ ΚηΔ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα νπνηαζδήπνηε θχζεο 

απνδεκηψζεηο. 

1.12 Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ νη Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ θαη 

δήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεο .Τ. πεξί « Αζθαιίζεσλ » θαη 

φηη κε ην αζθαιηζηήξην θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ρσξίο θακία εμαίξεζε φινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν ηεο .Τ. 

Γηαθνξεηηθά ν ΚηΔ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, κπνξεί λα ζπλάςεη ην ππφςε αζθαιηζηήξην κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

ηεο πξνηίκεζήο ηνπ ζην φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα 

ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο. 

1.13 Δπηζχξεηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ:  

α) Οη αιινδαπέο θαη ζπλεπψο θαη νη Διιεληθέο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη θάζε αζθαιηζηήξην πνπ έξρεηαη ζε αληίζεηε πξνο θαλφλα 

Γεκνζίαο Σάμεσο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 400 / 1970 είλαη άθπξν. 

β) Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δε ζα γίλνληαη δεθηά παξά κφλν εάλ έρνπλ επηθπξσζεί απφ θνξέα 

αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

 

2. ΔΗΓΗΚΔ ΡΖΣΡΔ ΓΗΑ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΣΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

ΣΟΤ 

2.1 Αλ απαηηείηαη αιιαγή αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ή 

ακθφηεξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζε 15 εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

2.2 ε πεξίπησζε πνπ Αλάδνρνο παξαιείςεη, ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ή 

νη αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ απφ ην ΚηΔ ζαλ κε ζπκβαηέο κε ηηο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο 

απαηηήζεηο, ν ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ηελ(ηηο) αληίζηνηρε(εο) 

αζθαιηζηηθή (εο) ζχκβαζε(εηο) ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
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ζαλ πιεξεμνχζηνο. Σα αζθάιηζηξα θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζχλαςεο ηεο(ησλ) ζχκβαζε(εσλ) ζα θαηαβιεζνχλ 

απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

2.3 ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο, ζα επηβαξχλνληαη κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. ε πεξίπησζε 

πνπ παξέιζεη ηξίκελν ρσξίο ε θαηαβνιή λα έρεη ζπληειεζζεί, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα: 

 λα ζπκςεθίζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε επφκελε πιεξσκή πξνο ηνλ Αλάδνρν, 

αλ ππάξρεη. 

 ή λα εθπέζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο εγγπήζεηο πνπ 

έρεη ζηα ρέξηα ηνπ 

 ή λα αλαδεηήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο είζπξαμεο 

νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην. 

Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη: 

 γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο θαη 

 γηα ηα ινηπά έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ . 

2.4 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί, ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν πνζφ ησλ 

αζθαιίζηξσλ, ν ΚηΔ, γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα 

αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο, κε ρξέσζε θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ πξνεγνχκελε 

εηδνπνίεζή ηνπ. 

ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθ κέξνπο ηνπ ΚηΔ είζπξαμε ησλ πνζψλ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ θαηέβαιε, 

πξνζαπμεκέλσλ κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.2.3. ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη 

ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα πξνζκεηξνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ. 

2.5 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ(ζηνπο) δηθαηνχρν(νπο) θάζε πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα εηζπξαρζεί 

απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ. Ο ΚηΔ, 

ζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ζα έρεη ην δηθαίσκα λα 

εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 2.3. αλσηέξσ. 

2.6 ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλήςε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, παξαιείςεη, 

ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκία θιπ., γηα νπνηαδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο 

έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκηάο, ή βιάβεο, ή θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. Ο ΚηΔ, ζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, 

ζα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ζα ην ζπκςεθίζεη κε ηελ πξνο ηνλ Αλάδνρν πξνζερή πιεξσκή ηνπ. Δάλ 

δελ πξνβιέπεηαη πξνζερήο πιεξσκή, ν ΚηΔ ζα ην εθπέζεη απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο εγγπήζεηο πνπ έρεη 

ζηα ρέξηα ηνπ. 

2.7 ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην Έξγν, ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ απφ ηνλ ΚηΔ θαη ηα 

έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηα αλσηέξσ. 

 

3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚηΔ ΣΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΔ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΚΚΗΝΟΤΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

3.1 Ο έιεγρνο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ νπνίσλ ε αζθαιηζηηθή πεξίνδνο αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο αλάζεζεο ζα γίλεη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαξαηηήησο «Βεβαίσζε Αζθάιηζεο» 

(Cover Note), φπνπ λα αλαθέξνληαη νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαη ηα φξηα απνδεκίσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, ζπλνδεπφκελε απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 1.12 ηνπ παξφληνο 
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άξζξνπ. 

3.2 ηελ πεξίπησζε απηή, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

3.3 ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ 4.1, 4.2 θαη 4.3. 

3.4 Ο έιεγρνο απφ ηνλ ΚηΔ ζα αθνξά: 

 ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ 

 ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ φξσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη 

ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο .Τ. 

3.5. ε πεξίπησζε αληηξξήζεσλ ηνπ ΚηΔ επί ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ηζρχνπλ ηα επφκελα: 

i. Ο Αλάδνρνο νθείιεη πιήξε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ΚηΔ. Πξνο ηνχην, εληφο δέθα πέληε (15) 

εκεξψλ απφ ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ηνπ ΚηΔ, ζα ππνβάιεη ηελ αλακνξθσκέλε αζθαιηζηηθή 

ζχκβαζε πξνο επαλέιεγρν. 

ii. Αλ θαη ε λέα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δελ πιεξνί ηνπο φξνπο απνδνρήο ηεο απφ ηνλ ΚηΔ, ηφηε ν ΚηΔ δχλαηαη λα 

εθαξκφζεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 2.1. ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

3.5 ε πεξίπησζε ζπκθσλίαο ηνπ ΚηΔ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ην πξψην αζθάιηζηξν θαη λα ππνβάιεη 

ζηελ Τπεξεζία ηελ θάζε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κε ηα απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ, ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν ησλ πξνζεζκηψλ ηεο παξνχζαο. 

3.6 Ο έιεγρνο ή ε ζησπειή απνδνρή αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν, νχηε απνκεηψλεη 

νπνηαδήπνηε επζχλε ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ην παξφλ Άξζξν θαη γεληθά ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ. 

 

4 ΑΦΑΛΗΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

4.1. ΔΛΑΥΗΣΖ ΚΑΛΤΦΖ ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ» 

4.1.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο θαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία, γηα ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ έξγνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ αλαπξνζαξκνγψλ απηνχ (ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ). 

4.1.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ην πξαγκαηηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα 

ηνπ έξγνπ. 

4.1.3. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο, ή θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή 

νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, φπσο απεξγίεο, θνηλσληθέο ηαξαρέο, 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, δνιηνθζνξέο, θαθνηερλίεο, ιαλζαζκέλε κειέηε ή/θαη θαηαζθεπή, ειαηησκαηηθά 

πιηθά (manufacturer'srisk), ηπραία πεξηζηαηηθά (θσηηά, αλζξψπηλν ιάζνο θιπ), ιαλζαζκέλε εξγαζία, 

ειιηπή ζπληήξεζε, θαθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θιπ. Δπίζεο ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα: 

 Βιάβεο / θαηαζηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο έζησ θαη εμαηξεηηθά ζπάληαο 

εκθάληζεο. 

 Βιάβεο / θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο θαη άιια ζπλαθή κε ην Έξγν αηπρήκαηα θαη δεκηνγφλα ζπκβάληα. 

Όκνηα ζα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα Πάζεο Φχζεσο Τιηθά απφ ηελ παξαιαβή ηνπο κέρξη ηελ 

ελζσκάησζή ηνπο ζην Έξγν. 

4.1.4. Σν αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη θαη ηελ πεξίνδν ππνρξεσηηθήο πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο 

αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. 

4.1.5. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε είλαη απνδεθηφ λα κελ πεξηιακβάλεη δεκηέο (νη νπνίεο εμαηξνχληαη δηεζλψο) 

πξνθαινχκελεο απφ ηηο αθφινπζεο -θαη κφλν απηέο- αηηίεο. 
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α. πφιεκν, ερζξνπξαμίεο, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα, αληαξηηθή δξάζε, επαλάζηαζε, ηξνκνθξαηηθή 

ελέξγεηα, ζηαζίαζε ή θαηάιπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο ρψξαο, εκθχιην πφιεκν. 

β. Ηνληζκφ, αθηηλνβνιία ή κφιπλζε ξαδηελέξγεηαο απφ ππξεληθφ θαχζηκν ή θαηάινηπα απφ θαχζε ππξεληθνχ 

θαπζίκνπ.  

Γ. Χζηηθά θχκαηα πξνζθιεζέληα απφ αεξνπιάλν ή άιια ηπηάκελα αληηθείκελα θηλνχκελα κε ηαρχηεηα ίζε πξνο ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ, ή κε ππνερεηηθή ηαρχηεηα. 

4.1.6. ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο φηη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ππαζθάιηζεο. 

4.1.7. Με ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηνληαη θαηά παληφο θηλδχλνπ θαη νη κφληκεο ή/θαη πξνζσξηλέο 

εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ε ηπρφλ «παξαθείκελε πεξηνπζία» θαζψο επίζεο θαη ν πάζεο θχζεσο 

εμνπιηζκφο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην Έξγν, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

πεξηγξαθή ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν. 

4.2. ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ 

4.2.1. Αληηθείκελν αζθάιηζεο 

Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε «ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ» ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη Σξίησλ θαη νη αζθαιηζηέο 

ζα ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε Σξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην, ςπρηθή νδχλε ή 

εζηθή βιάβε θαη γηα πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα ή θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ 

ηνπ Έξγνπ θαη δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο, θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα 

πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Σν αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ γηα ιφγνπο κε εθαξκνγήο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη πξφθιεζεο 

ππνβάζκηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 

1650/86 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο / εγθαηαζηάζεηο 

4.2.2. Γηάξθεηα ηεο Αζθάιηζεο 

Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ηεο 

ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο (νξηζηηθή παξαιαβή). 

4.2.3. Όξηα Απνδεκίσζεο 

Σα ειάρηζηα φξηα απνδεκίσζεο γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, θαηά 

ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ζα είλαη ηα αθφινπζα: 

α Γηα πιηθέο δεκηέο (ζεηηθέο ή απνζεηηθέο) ζε πξάγκαηα Σξίησλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ δεκησζέλησλ 

Σξίησλ300.000,00 € 

β. Γ ηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην Σξίησλ θαηά άηνκν 300.000,00 € 

γ. Γηα ζσκαηηθή Βιάβε ή ζάλαην Σξίησλ κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ 

800.000,00 € 

δ. Σν αζξνηζηηθφ αλψηαην φξην επζχλεο Αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη 

Σξίησλ, θαηά ηε πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ ζα είλαη θαη' ειάρηζηνλ  4.000.000,00 € 

4.2.4. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν 

ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, κε ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην ή κε άιιν αλεμάξηεην, εθδηδφκελν πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο θαη ην νπνίν ζα ππνβάιιεηαη εγθαίξσο ζηνλ ΚηΔ 

γηα έιεγρν. Σν αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2.3. 

ην αζθαιηζηήξην ζα πξνβιέπεηαη θαη θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηνπ 
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απαζρνινχκελνπ ζην έξγν ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο (επζχλε 

εξγνδφηνπ). Σα πξνβιεπφκελα ειάρηζηα φξηα απνδεκηψζεσλ (πέξαλ ησλ απνδεκηψζεσλ ηεο 

βαζηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, π.ρ. Η.Κ.Α.) ζα είλαη 88.050,00 Δπξψ αλά άηνκν θαη αηχρεκα, 

450.000,00 Δπξψ ζε πεξίπησζε νκαδηθνχ αηπρήκαηνο θαη 880.000,00 Δπξψ αζξνηζηηθφ αλψηαην 

φξην επζχλεο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. 

 

4.3. ΑΦΑΛΗΖ ΚΤΡΗΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ «ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ» 

1.3.1 Με ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ζα θαιχπηεηαη θαη ν Κχξηνο ή Βαζηθφο 

(Δηδηθφο θαη πλήζεο "Βαξέσο Σχπνπ") Μεραληθφο Δμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ. 

1.3.2 ην Αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

αληίζηνηρσλ Μεραλεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα αμίεο 

αληηθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή ηνπιάρηζηνλ ίδηαο 

δπλακηθφηεηαο. 

1.3.3 Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο 

(εμαηξνχκελσλ ησλ ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεσο κεραληθψλ ή/θαη ειεθηξνινγηθψλ βιαβψλ), πνπ 

νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ Αλσηέξα Βία, Αλζξψπηλν ιάζνο ή/θαη ηπραία πεξηζηαηηθά. 

1.3.4 Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ ΚηΔ απνδεκίσζε γηα 

ηπρφλ δεκία ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θιπ. αθφκε θαη γηα ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, εθηφο απφ 

ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ.4.1.4. ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

1.3.5 Ζ αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηελ κεηαθίλεζε, ηελ κεηαθνξά θαη ηνπο αλαγθαίνπο 

ειηγκνχο φισλ ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ 

εθηείλεηαη ζε φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ άθημε ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ απνκάθξπλζή 

ηνπο απφ απηφ. 

1.3.6 Ζ αζθάιηζε «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ κπνξεί λα γίλεηαη κε αλεμάξηεην εληαίν 

1.3.7 αζθαιηζηήξην, ην νπνίν ν Αλάδνρνο ελδερφκελα λα δηαηεξεί ζε ηζρχ γηα κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ 

κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα απνθεχγεηαη δηπιή αζθάιηζε ν Αλάδνρνο ζα 

πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία φηη ηα Μεραλήκαηα ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν «θαιχπηνληαη γηα ηηο ίδηεο δεκηέο ηνπο κε ην Αζθαιηζηήξην 

ππ'αξηζκ……………..ην νπνίν είλαη ζε ηζρχ θαη αλαλεψλεηαη θαλνληθά». 

1.3.8 Οη φξνη αζθάιηζεο θαη νη απνδεκηψζεηο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα κελ είλαη θαηψηεξνη 

απφ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

 

4.4. ΑΦΑΛΗΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ - ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ (Μ.Δ.) 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλα ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ηα απηνθίλεηα θαη ηα απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα έξγσλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηηο αλάγθεο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ Δξεπλψλ, Καηαζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο 

ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

4.4.2. Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ηε θχιαμε ησλ αλσηέξσ Αζθαιηζηεξίσλ είλαη ν 

Αλάδνρνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα επηδεηθλχεη ζηε Δπίβιεςε γηα έιεγρν, φπνηε ηνπ δεηεζεί. 

4.4.3. Ζ ζχκβαζε αζθαιίζεσο αζηηθήο επζχλεο απφ νρήκαηα, ππνρξεσηηθψο ζα θαηαξηηζζεί 

εγγξάθσο, ρσξίο ηα κέιε λα κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ εγθχξσο άιιε ξχζκηζε. 
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4.4.4. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα έξγσλ πξέπεη λα έρνπλ αηνκηθή αζθάιηζε κε 

βάζε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπο θαη φρη ηνλ αξηζκφ πιαηζίνπ ηνπο. Χο απηνθηλνχκελα 

κεραλήκαηα έξγσλ , πνπ εθνδηάδνληαη κε πηλαθίδεο Μ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε 

ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή Καηάηαμεο ζεσξνχληαη ηα 

αλαθεξφκελα παξαθάησ: 

Φνξησηήο, εθζθαθέαο, εθζθαθέαο-θνξησηήο, ηξαθηέξ-θνκπξεζέξ, θνξησηήο-θνκπξεζέξ, πξνσζεηήο, 

ηζνπεδσηήο, γεξαλφο, αληιία ζθπξνδέκαηνο, κπεηνληέξα απηνθνξησλφκελε, γεσηξχπαλν, 

ζθχξα, πδξαπιηθή, κεράλεκα επνχισζεο ιάθθσλ, εθρηνληζηηθφ, γνκσηήο, θαδνθφξν, θφζθηλν 

κεραληθφ, εξγνηαμηαθφ απηνθίλεην (ηάκπεξ), ρηνλνδηαζηξσηήξαο, θιηκαθνθφξν, αλαβαηφξην, 

ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο, αιαηνδηαλνκέαο, εθηνμεπηήο αζβεζηνθνληάκαηνο, ακκνβνιηζηηθφ, 

κεηαθνξηθή ηαηλία, θιηκαηηζηηθφ, παξαζθεπαζηήο κπεηφλ, ιηπαληήο, κεηαηνπηζηηθφ βαξέσλ 

αληηθεηκέλσλ, επεμεξγαζηήο απνξξηκκάησλ. Πξέζα απνξξηκκάησλ, ππξνζβεζηηθφ, ζπαζηήξαο 

ειαζηηθψλ-πιαζηηθψλ, ζηαζκφο βάζεο θαη θαηαβξεθηήξαο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

κεράλεκα απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο 

εξγνιαβίαο. 

 

 

5 ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

5.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία φιν ην 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ (εθάζηνηε) ηζρχνπζα 

Ννκνζεζία. 

5.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, εκεδαπφ θαη 

αιινδαπφ, έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ 

απηφ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο. 

Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη πάζεο θχζεσο ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

5.3. Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ παξ.4.1. θαη 4.2. ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν δε 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ ΚηΔ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ. 

5.4. Οη φξνη ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

6 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξ.4. ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη 

αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

6.1. ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο «Αζθαιηδφκελνο» πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ 

πνπ αζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε απηφλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ) θαη ην πξνζσπηθφ απηνχ, νη ηπρφλ Τπεξγνιάβνη θαη νη 

Μειεηεηέο. 

6.2. Ο ΚηΔ, νη εθπξνζσπνχζεο ηνλ ΚηΔ Τπεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, νη χκβνπινη ηνπ ΚηΔ (θαη/ή 

ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ) θαη ην πξνζσπηθφ ηνχησλ ζεσξνχληαη Σξίηα πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 

ηηο εμαηξέζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο «Γηαζηαπξνχκελε επζχλε 

αιιήισλ» (crossliability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ αζηηθή επζχλε ησλ αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ. 

6.3. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη ηπρφλ θαηά: 
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 ηνπ Αλαδφρνπ 

 θαη/ή ησλ ππεξγνιάβσλ, κειεηεηψλ θαη ζπκβνχισλ ηνπ 

 θαη/ή ηνπ ΚηΔ 

 θαη/ή ησλ Δθπξνζσπνπζψλ ηνλ ΚηΔ Τπεξεζηψλ 

 θαη/ή κέξνπο ή ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ παξαπάλσ 

κε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο ή ζπλππεπζπλφηεηαο ηνπο ζηε βιάβε ή δεκία απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ 

πξνζψπσλ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, ζα θαηαβάιεη δε θάζε 

πνζφ γηα βιάβε θαη/ή δεκία πνπ πξνθιήζεθε απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ. 

Δηδηθφηεξα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θιπ., πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα επζχλεο 

ησλ αζθαιηζηψλ. 

6.4. ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ ε 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκία θιπ., απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη 

ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ εγγξαθή γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Δθφζνλ ν ΚηΔ δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο 

δηαηππψζεηο (εηδηθέο, ή άιινπ είδνπο εληνιή, ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν) ε απαίηεζε ηνπ 

Αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηνλ ΚηΔ θαη ε 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηνλ 

ΚηΔ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ΚηΔ κε θαλέλα ηξφπν δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο 

θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε. 

6.5. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηνπ ΚηΔ, ησλ πκβνχισλ ηνπ, ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκία νθείιεηαη ζε πξάμε ή 

παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ. 

6.6. Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, ηξνπνπνηεζεί, ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ έγγξαθε, κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, 

ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηνλ ΚηΔ. 

6.7. Με ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4. ζα θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε ηνπ ΚηΔ θαη/ή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ, πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (Δπζχλε Πξνζηήζαληνο). 

6.8. Με δεδνκέλν φηη ην έξγν αζθαιίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία (Αξρηθή χκβαζε ζπλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο) ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ππναζθάιηζεο. 

 

 

Άξζξν 28
ν
Σκεκαηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο απηνηεινύο ρξήζεσο 

χκθσλα κε ην άξζξν 169 παξ. 6 ηνπ N. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ 

Ν. 4782/2021, (ΚΓΔ) Π.Γ. 609/85, κπνξεί λα δηελεξγεζεί ε παξαιαβή ησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ πνπ 

απνπεξαηψζεθαλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνηειψο, χζηεξα απφ ηε δηελέξγεηα ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο 

παξαιαβήο. 

 

Άξζξν 29
ν
.Υξήζε ησλ έξγσλ πξν ηεο απνπεξαηώζεσο 

ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ N. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν. 

4782/2021, ε νδφο πνπ θαηαζθεπάδεηαη, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν 
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Τπεξεζίαο, γηα εμππεξέηεζε ηεο θπθινθνξίαο, παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Ζ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ρξήζε ηεο νδνχ, ζα γίλεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο πνπ ζα θαζνξίδεη ηε ρξήζε ησλ ηκεκάησλ ηεο νδνχ θαη ηηο απαηηνχκελεο νδεγίεο γηα ηελ νκαιή 

δηελέξγεηα ηεο θπθινθνξίαο θαη ηαπηφρξνλα ηελ απξφζθνπηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

Άξζξν 30
ν
.Γηνηθεηηθή παξαιαβή γηαρξήζε 

Σν έξγν ή απηνηειή ηκήκαηά ηνπ κπνξνχλ λα παξαδνζνχλ γηα ρξήζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο θαη 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 169 ηνπ N. 4412/2016,φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν. 

4782/2021. 

 

Άξζξν 31
ν
Πηζηνπνίεζε αμίαο εθηειεζζεηζώλ εξγαζηώλ - ύληαμε επηκεηξήζεσλ 

Σα ζηνηρεία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ε ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ θαζνξίδνληαη απφ ηα άξζξα 152 

θαη 151 αληίζηνηρα ηνπ N. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηα άξζξν 71 θαη 70 ηνπ Ν. 

4782/2021. Οπδεκία εξγαζία (αθαλήο εξγαζία) ζα πηζηνπνηείηαη εθ' φζνλ δελ έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ επίβιεςε 

θαη δελ είραλ γίλεη νη πξνβιεπφκελεο δνθηκαζίεο. 

 

Άξζξν 32
ν
Βιάβεο ζηα έξγα 

Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε βιάβε επέξρεηαη ζηα 

έξγα, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ηνπ πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, 

απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ή ζε κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο 

ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 1418/84 σο ηζρχεη (άξζξν 159 Ν. 4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4782/2021). Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο 

πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 

 

Άξζξν 33
ν
Υξόλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ησλ έξγσλ 

Ο ρξφλνο εγγπήζεσο κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή κεηξείηαη πάληνηε απφ ηεο 

βεβαηνχκελεο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ αλ κέζα ζε δχν κήλεο απ' απηή ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή 

επηκέηξεζε δηαθνξεηηθά απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ε κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζπληάρζεθε ε ηειηθή 

επηκέηξεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ N. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 

85 ηνπ Ν. 4782/2021, ν ρξφλνο απηφο νξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15)κήλεο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θαη λα δηαηεξεί ηα έξγα ζε άξηζηε θαηάζηαζε 

θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ θαη κεηά απφ απηή κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 171 ηνπ N. 4412/2016,φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 85 ηνπ Ν. 4782/2021. 

 

Άξζξν 34
ν
 Γεκνζηεύζεηο - Φύιαμε ηνπ εξγνηαμίνπ, ησλ πιηθώλ θαη ηνπ έξγνπ - Πξνζηαζία ηεο βιάζηεζεο 

Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζηνλ αλάδνρν λα θάλεη, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Γ/ζαο Τπεξεζίαο νπνηαδήπνηε 

αλαθνίλσζε πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην έξγν. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη φζνπο θχιαθεο απαηηνχληαη γηα ηε θχιαμε ηνπ εξγνηαμίνπ, ησλ πιηθψλ 

θαη ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο 

θαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαζαξψλ θαη απαιιαγκέλσλ απφ άρξεζηα πιηθά, θαζψο επίζεο θαη γηα 
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ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζε εηδηθά containersκέρξη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο, ψζηε λα κελ 

παξεκπνδίδνληαη ε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ε θίλεζε ησλ δηεξρνκέλσλ. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε, φπσο δέλδξα θαη ζάκλνπο πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, εθφζνλ ε βιάζηεζε απηή δελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ εξγνδφηνπ. Ο εξγνιήπηεο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε απζαίξεηε θνπή ή βιάβε δέλδξσλ θαη ζάκλσλ ε 

νπνία ζα πξνθιεζεί απφ θαθφ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ, ελαπφζεζε πιηθψλ θ.ιπ. 

 

Άξζξν 35
ν
Γηάθνξα ζέκαηα 

Ζ ππφ ηνπ αλαδφρνπ ππνβνιή πξνζθνξάο θαη ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Δξγνιαβίαο ππέρεη ηελ έλλνηα ηεο ξεηήο 

θαη αλεπηθχιαθηεο δήισζεο φηη παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο ηνπ απφ ην Άξζξν 388 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα γηα 

κεξηθή ή νιηθή ιχζε ηεο χκβαζεο ή ηξνπνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ αλέιαβε κε απηήλ, ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο ή απξφβιεπηεο κεηαβνιήο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηα νπνία ζηεξίρζεθε, αθφκα θαη εάλ απφ ηελ κεηαβνιή 

απηή, ή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έγηλε ηπρφλ επαρζήο γηα ηνλ αλάδνρν. 

Όια ηα πκβαηηθά ηνηρεία απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηε θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ επηηξέπεηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ νπνηνλδήπνηε ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ ή απφ ηνλ αλάδνρν ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

έξγν. 

 

Άξζξν 36
ν
 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), Ν. 4782/2021 (άξζξν 59 παξ. 9). 

 

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.) ΤΠΔΥΧΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ. 177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη 

ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27- 11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο 

αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Ν.3669/08 (αξ. 

37 παξ.8 θαη αξ.182). 

γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο 

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

ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 

(αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49). 

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

ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη 

λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 

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

3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο 
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(ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 

γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν 

πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ 

γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 

β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ 

έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/Ο η θ/85/2001 ηνπ (η.) 

ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182). 

γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα 

δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη 

ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, 

ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 

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

ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) 

ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182). 

ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΧΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

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

 

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

εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

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

κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ: 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην 

Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182). 

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

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

ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 

β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο: Π.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 Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α' ηνπ Ν 4030/2011 (θΔΚ 249/Α/25-11 -2011) 

θαη ηελ αξ. πξση. ΐ02ζ1/27-3-20ΐ2 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.) ΤΠΔΥΧΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 αξ. (73 θαη 75). 

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

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ: ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ. 

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

 

 

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

πγείαο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

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

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

β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ 

εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 

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

επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα 

ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 

Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη 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). 
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5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9). 

 

3.3 Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην 

ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία 

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

Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 

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

 

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

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α. 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη 

επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ 

αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 

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

 

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

4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

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

αζθάιεηαο θαη πγείαο: 

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

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

18.1). 

β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα 

παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 

(αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 

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

απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : Π Γ 1073/81 

(αξ.92 - 95), ΠΓ305/96 (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 
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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.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» 

(ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 

 Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή 

δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ» 

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

Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 

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

ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47, 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44). 

γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ 

θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 

(αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.ΐλκέξνο 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 : ΠΓ397/94, 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 ), Ν1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. 

απηνχ: ΠΓ89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12παξαξη.ΐλ κέξνο Β ηκήκα ΗΗ 

παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35). 

β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.ΐλ, κέξνο Β', ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 

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

1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 
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2. Άδεηα θπθινθνξίαο 

3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 

4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 

5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β', ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1 .γ 

θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1).εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ 

ρεηξηζηή. 

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

ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ 

ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 

7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν 

ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7). 

 

5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα 

νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :  

5.1 Καηεδαθίζεηο : 

Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 

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

Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.ΐλ κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 

3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 

21017/84/09. 

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

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

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

ΤΑ3009/2/21-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 Ηθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο ζε ύςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 

παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξηΊλ κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ). 

5.4 Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 

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

Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑαξ.νηθ. 16289/330/99. 

5.5 Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.) 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 

παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12). 

5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ. 

(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ 

εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε 

ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) 
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Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 

396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV 

κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10). 

5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 

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

λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) 

ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 

(αξ.12, παξαξη.^ κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13). 

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

απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ: «ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ» 

A. ΝΟΜΟΗ    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Π. Γ. 176/05 ΦΔΚ 227/Α/05 

  Π. Γ. 149/06 ΦΔΚ 159/Α/06 

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ Π. Γ. 2/06 ΦΔΚ 268/Α/06 

Π. Γ. 413/77 ΦΔΚ 128/Α/77 Π. Γ. 212/06 ΦΔΚ 212/Α/06 

Π. Γ. 95/78 ΦΔΚ 20/Α/78 Π. Γ. 82/10 ΦΔΚ 145/Α/10 

Π. Γ. 216/78 ΦΔΚ 47/Α/78 Π. Γ. 57/10 ΦΔΚ 97/Α/10 

Π. Γ. 778/80 ΦΔΚ 193/Α/80   

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

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

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

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

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

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

 

Γ.ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ  

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

Π/208/12-9-03 

 

ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93 ΦΔΚ 451/Β/93   

ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΔΚ 301/Β/94 ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08 ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΗΠΑΓ/νηθ/2 

15/31-3-08 

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

ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ 

ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΦΔΚ 978/Β/95   

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

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

Τ.Α ΦΔΚ 113/Β/97   

αξ.νηθ.Β.5261/190/97 ΚΤΑ 
ΦΔΚ 987/Β/99 
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αξ.νηθ.16289/330/99 

ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 ΦΔΚ 1186/Β/03 

  

ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03 ΦΔΚ 708/Β/03   

ΚΤΑ αξ.6952/11 ΦΔΚ 420/Β/11   

ΤΑ 3046/304/89 ΦΔΚ 59/Γ/89   

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

ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000 ΦΔΚ 1176/Β/00   

ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 ΦΔΚ 686/Β/01   

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 ΦΔΚ 266/Β/01   

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 ΦΔΚ 16/Β/03   

ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11 ΦΔΚ 905/Β/11   

ΤΑ 21017/84/09 ΦΔΚ 1287/Β/09   

Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, 

Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΔΚ 155/Β/96   

 

Σα αλσηέξσ ηεινχλ ππφ ηελ αίξεζε φηη δελ έξρνληαη  ζε αληίζεζε κε ηα ηζρχνληα ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο απηφο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ πξφζθαην Ν 4782/2021, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ 

πξνθαλψο ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπο. 

 

 

ΑΘΖΝΑ 3-2-2022: 
ΤΝΣΑΞΖ : 

 

 

 
ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

Πξέβεδα, 14-2-2022 
Οη ππάιιεινη 

 
 

Γήκεηξα Κνπηζνπβέια 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 
 

Πέηξνο Βξέιιεο 
Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο 

 
 

Πξέβεδα, 14-2-2022 
Ο Πξντζηάκελνο Σ.Γ.Π. 

 
 

Υαξάιακπνο Μπνύξαο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 
 

 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Πξέβεδα, 14-2-2022 
Ζ Πξντζηακέλε Γ.Σ.Δ. 

 
 

Φηιία Ρέπα 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
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