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ΑΟΘΟΝ 1. Αληηθείκελν ηεο Δ.Π.. 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Δ.Π.. είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο ινηπνχο φξνπο θαη ησλ άιισλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε 
θαη ηελ Δξγνιαβηθή Πχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί, ζα γίλεη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

 

« ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΞΔΕΝΓΗΑΓΟΝΚΖΠ ΠΡΝΛ ΑΜΝΛΑ ΡΖΠ ΑΙΑΡΝΠΡΟΑΡΑ» 

 

ΑΟΘΟΝ 2. Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβηθήο ζύκβαζεο 

 
Κε ην παξφλ ηκήκα ηεο κειέηεο πξνβιέπνληαη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επέθηαζε θαη αλάπιαζε 

πεδνδξνκίσλ θαη πεδνδξφκσλ αιια θαη δηακνξθσζε αζηηθνπ ρψξνπ πξαζίλνπ ζηνλ αμνλα ηεο 

Αιαηφζηξαηα . Πθνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλερήο, αλεκπφδηζηε, αζθαιήο θίλεζε ησλ 
πεδψλ, θαζψο θαη λα δηεπζεηεζεί ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ. 

 
      
Αλαιπηηθφηεξα πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ  : 

 Θαζαηξέζεηο πθηζηάκελσλ θξαζπέδσλ , πιαθψλ ηζηκέληνπ, άνπισλ θαη νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ 

πνπ βξίζθνληαη ζην εχξνο ηεο αλάπιαζεο ,θνξηνεθθφξησζε θαη απνκάθξπλζε πξνο απφξξηςε ζε 
λφκηκν θαη εγθεθξηκέλν ρψξν ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ ππάξρνληνο αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (ζηάζεσλ , ηειεθσληθψλ θνπηηψλ,  

πηλαθίδσλ,  παγθαθίσλ  θιπ). 

 Ρνκή ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε  ,  εθζθαθέο ζεκειίσλ   θαη δηαλνίμεηο   ηάθξσλ  

 Γεληθή εθζθαθή ηνπ ΘΣ 119Α γηα δεκηνπξγία ρψξνπ πξαζίλνπ 

 Ρνπνζέηεζε θξαζπεδνπ θήπνπ ζηνλ θνηλφρξεζην ρσξν πξαζίλνπ   

 Ρνπνζέηεζε  πξφρπησλ  θξαζπέδσλ κε απφηκεζε επζχγξακκσλ ή θακπχισλ ζχκθσλα κε ην ζρέδην 

κειέηεο  
 Θαηαζθεπή ξείζξνπ απφ ζθπξφδεκα κε εγθάξζηα θιίζε ζχκθσλα κε ζρέδην κειέηεο  

 Πθπξνδέκαηα κηθξψλ θαηαζθεπψλ θαηεγνξία C20/25  κεηά  ηελ ρξήζε ησλ μπινηχπσλ θαη ηνπ 

νπιηζκνχ γηα ηα θξεάηηα θαη γηα πηζαλά  ρακειά  ηνηρεία  πνπ ζα απαηηεζνχλ .   

 Ξιαθφζηξσζε  πεδνδξνκίσλ κε ςπρξέο πιάθεο ηζηκέληνπ (cool material) γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

εηδηθήο ισξίδαο «νδεγνχ ηπθιψλ » θαη σο εηδηθή δηακφξθσζε ζηηο γσλίεο ησλ πεδνδξνκίσλ θαη κε 
ςπρξνχο  θπβφιηζνπο  20 Σ 20 εθ. θαη 10 Σ 20 εθ  κε ππφβαζε απφ ζθπξφδεκα C16/20 

 Γηάζηξσζε κε ζηαζεξνπνηεκέλν θεξακηθφ δάπεδν ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πξαζίλνπ  

 Θαηαζθεπή λέσλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ πδάησλ  πξνθεηκέλνπ απηά λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζην λέν  κεησκέλνπ  πιάηνπο  θαηάζηξσκα  ηεο νδνχ θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηνλ θχξην ζπιιεθηήξα. 

 Ξξνζαξκνγή ζηελ επηζπκεηή ζηάζκε πςνκεηξηθά πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ επίζθεςεο φκβξησλ  ή 

αθαζάξησλ ή Ν.Θ.Ω.,  αιιά θαη θξεαηίσλ  πδξνζπιινγήο, φπνπ θξηζεί απαξαίηεην 
 Δπαλαηνπνζέηεζε  ησλ  θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζε λέεο ζέζεηο θαη ηνπνζέηεζε λέσλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ  ζχκθσλα κε ηελ κειέηε  θσηηζκνχ ζηνλ θνηλνρξεζην ρσξν πξαζίλνπ 

  Καταςκευή δικτφου άρδευςησ (αυτόματο πότιςμα) βάςει τησ μελζτησ. 

 Ρνπνζέηεζε λέσλ δέλδξσλ – θπηψλ. Ζ θχηεπζε ζα γίλεη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο ζέζεηο ζηα 

πεδνδξφκηα, δηαζηάζεσλ 60 Σ 60  εθ. αιιά θαη ζε ηκεκα ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ . 

 Γηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο θαη ισξίδαο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο κε  ςπρξνπιαζηηθφ πιηθφ δχν 

ζπζηαηηθψλ πςειήο αληνρήο θαη αληαλαθιαζηηθφηεηαο (νξηδφληηα ζήκαλζε) , επαλαηνπνζέηεζε ησλ 

παιαηψλ πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο θαη ηνπνζέηεζε λέσλ πηλαθίδσλ φπνπ απαηηείηαη . 
 Γεκηνπξγία “έμππλεο δηάβαζεο” πεδψλ ζε ελα (1) θνκβηθφ ζεκείν  

 Ρνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ ζραξψλ ζηε βάζε ησλ δέλδξσλ θαη  

 Ρνπνζέηεζε λέσλ πάγθσλ θαζίζκαηνο πςειήο αηζζεηηθήο θαη αζθάιεηαο ζε επηιεγκέλα ζεκεία φπσο 

απνηππψλνληαη ζην ζρέδην ηεο κειέηεο 
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ΑΟΘΟΝ 3. Α Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 
 

Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ εμήο:   
 ηνπ Λ. 4782/2021 (Α' 36) “ Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ην κείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα 
ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία.”, 

 Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη έσο ηελ 
εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ 

 Ρα άξζξα 80-110 ηνπ Λ.3669/08 «Θχξσζε ηεο Θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΘΓΔ)  
 Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα 

Θαιιηθξάηεο» 
 Λ. 3463/06 «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ»  
 Λ. 4070/12 «Οπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Κεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
 Λ. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
 Λ. 4071/2012 «Οπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε 

Δλζσκάησζε Νδεγίαο 2009/50/ΔΘ» 
 Ρν άξζξν 26 ηνπ Λ. 4024/11 πεξί «ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο»,   
 ΞΓ 171/1987 «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ πνπ εθηεινχληαη 

απφ Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΝΡΑ) θαη άιιεο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο» 
  ή απφ ηα εθάζηνηε ηξνπνπνηεηηθά ησλ σο άλσ Γηαηαγκάησλ ζπκπιεξσκέλσλ κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ηα 

ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρεία ηεο κειέηεο φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ηα πξνκλεζζέληα Γηαηάγκαηα 
θαη ηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 4. Ηζρύνπζεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

 

α. Γεληθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ζα εθαξκνζζνχλ: 

  Ζ  Κειέηε & νη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

  Ρα εγθεθξηκέλα εληαία Ρηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ λ. 3669/08 θαζψο θαη φζα αλαγξάθνληαη 

ζην άξζξν 53 ηνπ Λ. 4412/16. 
  Νη Δπξσθψδηθεο. 

  Νη Ξξφηππεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο (Ξ.Ρ.Ξ.) ηνπ .ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ. (ή ηνπ η. .Γ.Δ.), σο ηξνπνπνηήζεθαλ 

θαη ηζρχνπλ κε ηελ απ΄αξηζ. ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ/273 απφθαζε ηνπ π. Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (ΦΔΘ B’2221/30-7-2012), πεξί έγθξηζεο 440 Διιεληθψλ Ρερληθψλ 
Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΡΔΞ) θαη ηελ απ΄αξηζ. Γ22/4193 απφθαζε ηνπ π. πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ (ΦΔΘ 

B’4607/13-12-2019), πεξί έγθξηζεο εβδνκήληα (70) Διιεληθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΡΔΞ). 

  Νη πξνδηαγξαθέο ΔΙ.Ν.Ρ. θαη I.S.O. 

 Ν Θαλνληζκφο Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (Θ.Ρ.Π.) 2016 εγθεθξηκέλνπ κε ηελ Απφθαζε αξ. 

Γ.Γ.Ρ../νηθ.3328/2016 (ΦΔΘ 1561/Β/02-06-2016) ηνπ ΞΝΚΔΓΗ. 
 Ν Θαλνληζκφο Ρερλνινγίαο Σαιχβσλ Νπιηζκέλνπ Πθπξνδέκαηνο (Θ.Ρ.Σ.) 2008 πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 

Απφθαζε αξ. Γ14/92330/2008/ (ΦΔΘ 1416/Β/17-07-2008) θαη ΦΔΘ 2113/Β/13-10-2008 ηνπ 

θππνπξγνχ ΞΔ.ΣΩ.ΓΔ. 
β. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πηζηή θαη αθξηβή εθαξκνγή ησλ φζσλ θαζνξίδνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή 

- Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηελ Κειέηε ηνπ έξγνπ. 
Πεκεηψλεηαη φηη ηα πξφηππα θαη θαλνληζκνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζηηο πην πξφζθαηεο εθδφζεηο 

ηνπο, θαηά ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

γ. Πχκθσλα κε ην άξζξν 130,παξ.1. «Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο 

θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Λ. 4412/2016. 
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ΑΟΘΟΝ 5. Σξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο 

 
Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία 

Σξνλνδηάγξακκα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ζχκβαζε θαη ζην άξζξν 145 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο 
ηξνπνπνηεζεθε θαη ηζρχεη ( άξζξν 64 ηνπ Λ.4782/2021)   , ην νπνίν κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ ζα απνηειέζεη 

ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηεο εξγνιαβίαο. 

Δπίζεο ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία 
εληφο ελόο (1) κελόο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο, Νξγαλφγξακκα, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 138 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηεζεθε θαη ηζρχεη  (άξζξν 64 ηνπ Λ4782/2021). 
Ρν ρξνλνδηάγξακκα ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο Δ.Π.. Ρν 

ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπληαρζεί κε ηελ κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο πνζφηεηεο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ αλά κήλα θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή 
έθζεζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 145 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηεζεθε θαη ηζρχεη ( 

άξζξν 64 ηνπ Λ.4782/2021)   . 
Ζ Γ/λνπζα πεξεζία εγθξίλεη ή επηζηξέθεη πξνο ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ην «Σξνλνδηάγξακκα 

Θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ» ζηνλ Αλάδνρν. 

 

ΑΟΘΟΝ 6.  Ξξόγξακκα Ξνηόηεηαο Έξγνπ (ΞΞΔ)  

Κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε εθπφλεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

έξγνπ, Ξξνγξάκκαηνο Ξνηφηεηαο Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. ΓΔΔΞΞΝΗΘ 502/13-10-00 

απφθαζεο (ΦΔΘ 1265/Γ/18-10-2000).  

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη  ζηελ πεξεζία ζε πξνζεζκία πελήληα (50) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξνο 

έγθξηζε ην Ξξφγξακκα Ξνηφηεηαο Έξγνπ ζε δχν αληίηππα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο, θαη ηεο αξηζκ. 

ΓΗΞΑΓ/νηθ/611/17-7-01 Απφθαζεο ΞΔΣΩΓΔ /ΓΓΓΔ. 

Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία, εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη έλα εγθεθξηκέλν 

αληίηππν ζηνλ αλάδνρν κε ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο. 

Θάζε πηζαλή αλαζεψξεζε ηνπ παξαπάλσ Ξ.Ξ.Δ., πνπ ζα απαηηεζεί, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, απφ ηηο 

αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ζα ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία.    

 
 

ΑΟΘΟΝ 7. Ζκεξνιόγην ηνπ έξγνπ 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ειεθηξνληθφ εκεξνιφγην ζε ειεχζεξν ινγηζκηθφ 

επξείαο ρξήζεο. Ρν ηερληθφ ζηέιερνο ηνπ άξζξνπ 139, πνπ ηεξεί κε εληνιή ηνπ αλαδφρνπ ην εκεξνιφγην, 
γλσζηνπνηείηαη κεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ρν εκεξνιφγην 

ζπκπιεξψλεηαη εβδνκαδηαία θαη αλαγξάθνληαη, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ζε απηφ ηα αλαθεξφκελα άξζξν 146 ηνπ 
Λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηεζεθε θαη ηζρχεη ( άξζξν 65 ηνπ Λ. 4782/2021). 
 

ΑΟΘΟΝ 8. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 72, ηνπ Λ.4412/2016 φπσο 
ηξνπνπνηεζεθε θαη ηζρχεη. Απηή θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Ξ.Α.  

Ζ ρξφλνο ηζρχνο απηήο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην άζξνηζκα ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο , ηεο 
νξηαθήο πξνζεζκίαο θαη ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην αξζξν 171 ηνπ 

Λ4412/2016 φπσο ηξπνπνηεζεθε θαη ηζρχεη  ( αξζξν 72 ηνπ Λ.4782/2021)   ,θαηά ηξείο (3) κήλεο θαη’ 

ειάρηζην. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 9. Γεληθά πεξί πιηθώλ θαη κεραλεκάησλ 

 
α. Ζ ελζσκάησζε ζην έξγν ηεο πάζεο θχζεσο κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη πιηθψλ, ζα γίλεηαη κεηά απφ 

έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο εθ' φζνλ έρνπλ γίλεη φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη γηα ηελ 
ζπκθσλία ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη έρνπλ πξνζθνκηζζεί ηα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ησλ 
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θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ζηελ 
παξνχζα Δ.Π.. 

β. Ζ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο γηα ελζσκάησζε, νπδφισο απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ 
πιήξε επζχλε ηνπ, γηα ηελ πνηφηεηα θαη απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ηελ ελ γέλεη πηζηή ηήξεζε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 10.  Κειέηε ζπλζεθώλ εθηέιεζεο έξγσλ 

 
Ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ φηη κειέηεζε πιήξσο ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ησλ έξγσλ, 

ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο εμεχξεζεο, κεηαθνξάο, απφζεζεο, 

απνζήθεπζεο πιηθψλ, ηελ χπαξμε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, λεξνχ, θαηάζηαζε πεξηβάιινληνο, ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο, ην επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, θαη γεληθψο φιεο ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ησλ 

έξγσλ, ηε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη ππεδάθνπο, ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα 
πάλσ θαη θάησ απφ ην έδαθνο δπλαηφλ λα ζπλαληεζνχλ πιηθά θαη λεξά, ην είδνο θαη ηα κέζα πνπ ζα 

απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εξγαζηψλ θαη φπνηα άιια δεηήκαηα πνπ κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχκβαζε, ηηο εξγαζίεο ή ην θφζηνο ηνπο. 
Δπίζεο ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηελ Γηαθήξπμε ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ. Δπίζεο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 
Ξαξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπ φξνπο ηεο Πχκβαζεο 

δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

 

ΑΟΘΟΝ 11.  ΚΔΡΟΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ-ΠΖΚΑΛΠΖ 

 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ηα επηβαιιφκελα γηα θάζε πεξίπησζε κέηξα 

αζθαιείαο, γηα ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ή δεκηάο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, είλαη 
δε κφλνο ππεχζπλνο γη' απηέο θαη έρεη απνθιεηζηηθά απηφο φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα θάζε ηη πνπ 

ζα ηχρεη, είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, είηε απφ ην εξγαδφκελν ζ' απηφλ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, είηε απφ 
ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ απαζρνινχληαη ζην έξγν ηνπ. Κε ηνλ φξν εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο 

λνείηαη ηφζν ε δηαηήξεζε αζθαιψλ ζπλζεθψλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο, φζν θαη ε επίηεπμε ζπλζεθψλ ζπλέρηζεο 
ηεο δηεμαγσγήο ηεο, έζησ θαη κε θαηάιιειεο παξαθάκςεηο ή άιια πξνζσξηλά έξγα. 

Νη ζρεηηθέο εξγαζίεο δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαίηεξα ζηνλ αλάδνρν, αιιά ζα πεξηιεθζνχλ απφ απηφλ αλεγκέλα 

ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
Ζ αλάγθε ηαπηφρξνλεο δηεμαγσγήο ηεο θπθινθνξίαο κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πξέπεη λα ιεθζεί ππ’φςε 

απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ πξηλ απφ ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαη 
νη δπζθνιίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ εμ απηήο ηεο αηηίαο δελ δεκηνπξγνχλ ζηνλ αλάδνρν ην δηθαίσκα απαίηεζεο 

νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο ζηελ πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. 

Κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπο, ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε δηθέο ηνπ 
δαπάλεο θαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζή ηνπ, λα πξνβαίλεη ζηελ πιήξε ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ζε 

πεξίθξαμε θαη ηδηαίηεξε ζήκαλζε θάζε επηθίλδπλεο ζέζεο, ζχκθσλα κε:               
1. Ρνλ ηειεπηαίν ζε ηζρχ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο (Θ.Ν.Θ.) 

2. Ρελ εγθχθιην η. .Γ.Δ. ΒΚ 5/ 30058 / 6-12-82, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Ξ.Ρ.Ξ. πνπ αλαθέξεηαη ζηε 
ζήκαλζε  έξγσλ πνπ εθηεινχληαη "ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο" (ΦΔΘ 121 Β/23.3.83). 

3. Ρελ εγθχθιην η. .Γ.Δ. ΒΚ 5/ 30428 / 17.6.80 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Ξ.Ρ.Ξ. πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζήκαλζε έξγσλ πνπ εθηεινχληαη "έμσ απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο" (ΦΔΘ 589 Β/30.6.80 
4. Ρν Ρεχρνο Δξγνηαμηαθήο Πήκαλζεο Απηνθηλεηνδξφκσλ πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ ΔΓΔ/ΞΑΘΔ θαη 

θνηλνπνηήζεθε  κε ην ππ’ αξ. 8280 / 24.10.97 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ πνπξγνχ ΞΔΣΩΓΔ 
5. «Ξξνδηαγξαθή Πήκαλζεο Δθηεινπκέλσλ Δξγσλ ζε Νδνχο εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ» πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. ΓΗΞΑΓ/νηθ.502/1-7-2003 απφθαζε θππνπξγνχ ΞΔΣΩΓΔ. 

πνρξενχηαη επίζεο: 
α)   Λα πξνβαίλεη κε δαπάλεο ηνπ, θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ 

πξνζσξηλψλ ζεκάησλ, θαλψλ, αληαλαθιαζηηθψλ πηλαθίδσλ, ζεκάησλ, ηξνρνλφκσλ, θσηεηλψλ 
ζεκαηνδνηψλ θιπ, πνπ απαηηνχληαη, θαηά ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο ζρεηηθέο 
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πξνδηαγξαθέο γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία ζηελ νδφ θαη ηηο παξαθακπηήξηεο θαη 
πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη ηελ λχρηα γηα ηελ αζθαιή 

θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ. Ν αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα απφ 
ππαηηηφηεηα ησλ έξγσλ, αθφκε θαη εθείλσλ πνπ εθηεινχληαη απνινγηζηηθά. 

β)   Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο εθηειέζεη ηελ ζήκαλζε κε ειιείςεηο ππφθεηηαη ζε αλέθθιεηε πνηληθή 

ξήηξα ζαξάληα πέληε (45,00) € γηα θάζε κε ηνπνζεηεκέλν ζηελ ζέζε πνπ επηβάιιεηαη ή θαθψο 
ηνπνζεηεκέλν ζήκα. 

       Ζ ππεξεζία κπνξεί επίζεο λα εθηειέζεη ηελ ζήκαλζε ζε βάξνο θαη ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, φηαλ ν 
ηειεπηαίνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο ηεο. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηελ ιήςε ή κε 

απφ ηελ ππεξεζία ησλ κέηξσλ απηψλ, ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ δελ παχεη λα έρεη αθέξαηε ηελ επζχλε γηα 
θάζε αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί απφ ηελ ακέιεηα ηνπ απηή θαη επζχλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφο γηα 

ηελ ζπλερή ζήκαλζε ηεο νδνχ κε πξνζσξηλά, θαηά ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο ζρεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο, ζήκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν αλάδνρνο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ απαζρνιείηαη 
ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, έρεη ζπλερή αληίιεςε ησλ ζέζεσλ ηεο νδνχ πνπ ρξεηάδνληαη ζήκαλζε θαη 

ελεκεξψλνληαη ζπλέρεηα πάλσ ζηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηνπο θαη ηεο επαλαηνπνζέηεζήο ηνπο ζε 
θαηάιιειεο ζέζεηο ηεο νδνχ κε ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ, ελψ ε επίβιεςε δελ δηαζέηεη επί ηφπνπ 

πξνζσπηθφ γηα λα ππνδεηθλχεη θάζε θνξά ηα κέηξα ζήκαλζεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ  απφ ηνλ 

αλάδνρν. 
γ)  Ρνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ απφ θάζε θαηεχζπλζε θαη θαηά πεξίπησζε ζε ελδηάκεζα 

ηκήκαηα φπνπ αιιάδνπλ νη ζπλζήθεο θπθινθνξίαο, ζα ππάξρεη θσηεηλφ αλαιάκπνλ ζήκα κεγάινπ 
κεγέζνπο γηα πξνεηδνπνίεζε ησλ νδεγψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 12. Γηεύζπλζε ηνπ έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν                

 
Ιφγσ ηεο θχζεο θαη ζεκαζίαο ηνπ έξγνπ, ν θαηά ην άξζξν 139 ηνπ Λ. 4412/2016 ππεχζπλνο ηεο δηεχζπλζεο 

ηνπ έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη Κεραληθφο ΞΔ ή ΡΔ, κε εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή 
παξνκνίσλ έξγσλ, ν νπνίνο ζα παξεπξίζθεηαη σο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη σο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

Ζ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ ππαιιήισλ ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε απνδνρή απφ ηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία. 

Γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ πάλσ απφ ηξία εθαηνκκχξηα (3.000.000,00) επξψ, ε ειάρηζηε ηερληθή ζηειέρσζε 
ηνπ εξγνηαμίνπ θαζνξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο (3) ηερληθνχο αλάινγσλ πξνζφλησλ θαη πείξαο, απφ ηνπο 

νπνίνπο έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Α.Δ.Η.) θαη 
έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ πηπρηνχρνο αλσηάηνπ ηερλνινγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Α.Ρ.Δ.Η.). Γηα ην 

πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε, απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία 
βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ ππαιιήισλ ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε απνδνρή απφ ηελ Γηεπζχλνπζα 

πεξεζία. 
  Κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηε Γ/λνπζα πεξεζία δήισζε 

αλαζέζεσο ηεο δηεχζπλζεο θαη παξαθνινχζεζεο επί ηφπνπ φισλ ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζε 

αξκφδηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Κεραληθνχο  πνπ έρνπλ ηα σο άλσ θαζνξηζκέλα λφκηκα πξνζφληα ή ζηνλ εαπηφ 
ηνπ εθ' φζνλ έρεη ηα λφκηκα πξνζφληα (άξζξν 139 ηνπ Λ.4412/2016) 

  Δθ' φζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, αιιάμεη ν επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κεραληθφο, νθείιεη λα θαηαζέζεη λέεο 

δειψζεηο αλαζέζεσο παξαθνινχζεζεο επί ηφπνπ απφ ηνλ θαηλνχξγην Κεραληθφ θαη γηα ην ηκήκα ηνπ έξγνπ 

πνπ απνκέλεη. 
  Ζ ακνηβή γηα ηελ δηεχζπλζε – παξαθνινχζεζε επί ηφπνπ ησλ εξγαζηψλ  κε φπνην ηξφπν θη αλ πξνθχπηεη, 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ  αλαδφρνπ, θαη βαξχλεη απνθιεηζηηθά απηφλ. 

   Όινη νη παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο πεξεζίαο. Ζ Γηεπζχλνπζα ην έξγν πεξεζία δηαηεξεί 

ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην νπνηνπδήπνηε απαζρνινπκέλνπ ζ απηφ ζηε 
πεξίπησζε πνπ ηνλ ζεσξήζεη αθαηάιιειν γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 

ΑΟΘΟΝ 13.  Δθαξκνγή κειέηεο 

 
Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί κε αθξίβεηα ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηα άιια ζηνηρεία ηεο κειέηεο 

θαζψο θαη ηηο νδεγίεο απφ ηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία (παξάγξ.1 άξζξν 138 ηνπ Λ.4412/2016). Νη έγγξαθεο 
εληνιέο πνπ δίλνληαη απφ ηε Γ/λνπζα πεξεζία γηα ηε ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξ. 1 & 3 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ( 
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άξζξν 75 ηνπ Λ 4782/2021) θαζψο θαη ε εθηέιεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, είλαη 
ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν.  

Ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη απνδεκίσζε ή αχμεζε ηηκψλ γηα κεηαβνιέο ζηα έξγα πνπ έγηλαλ ρσξίο 
έγγξαθε δηαηαγή, έζησ θαη αλ απηέο βειηηψλνπλ ην έξγν. Αλ ε ρσξίο έγθξηζε κεηαβνιή επηθέξεη κείσζε 

πνζνηήησλ ή δηαζηάζεσλ, θαηαβάιιεηαη κφλν ε αμία ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξάγκαηη 

εθηειεζζεί ρσξίο λα απνθιείεηαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα θαθνηερλία (παξάγξ. 3 άξζξν 138 ηνπ Λ. 
4412/2016),φπσο ηξνπνπνηεζεθε  θαη ηζρχεη (άξζξν 59 ηνπ Λ 4782/2021).  

Θαη’ εμαίξεζε, ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε εληνιή ηεο Γ/λνπζαο πεξεζίαο γηα ηξνπνπνηήζεηο ή 
ζπκπιεξψζεηο κπνξεί λα δίλεηαη θαη πξνθνξηθά ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ. Πηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη 

ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ θαη απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηνλ πξνηζηάκελν ηεο 
Γ/λνπζαο πεξεζίαο. Ξξηλ απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ έξγνπ ζηε Γ/λνπζα πεξεζία 

δελ επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε νηαζδήπνηε εξγαζίαο (άξζξν 59 ηνπ Λ 4782/2021.) 

 

ΑΟΘΟΝ 14. Κεηξών ηνπ έξγνπ 

   
Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 86 ηνπ Λ.4782/21 

κε αθξηβέο πεξηερφκελν φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Αξηζκ. ΓΛΠγ/νηθ. 38108 /ΦΛ 466/05-04-2017  Απφθαζε ηνπ 
πνπξγνχ πνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ, φπσο απηφ ζα θαηαζθεπαζηεί ηειηθά. Ρν κεηξψν ζα ζπληαρζεί ζε ηξία 

(3) αληίηππα θαη ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε θαη ηα εμήο: 
 Ξεξηγξαθηθή Έθζεζε ησλ θπξίσλ θάζεσλ εξγαζηψλ, ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ησλ δπζθνιηψλ 

θ.ιπ., θαζψο θαη πίλαθεο απνγξαθήο πνπ εκθαλίδνπλ φια ηα ηερληθά δηαθξηηά αληηθείκελα πνπ ζπγθξνηνχλ 

ην ζπλνιηθφ έξγν.  
 Ξιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ θαζψο θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ απηψλ, κε ηηο ηειηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο εθφζνλ ππάξρνπλ θαη ηηο εγθξηηηθέο απνθάζεηο ηνπο 

 Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο θαη δηαθάλεηεο πνπ ζα ιεθζνχλ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 

ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ρσξηζηφ εππαξνπζίαζην ηεχρνο. 

 Ξίλαθα απνγξαθήο, θαηά ηξφπν πεξηιεπηηθφ, ησλ ζηνηρεησδψλ έξγσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην φιν έξγν. 

 Αθξηβή ζρέδηα  βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάζηεθε ην έξγν (ζρέδηα «φπσο θαηαζθεπάζηεθε»), ζε 

θαηάιιειε θιίκαθα κε ζηνηρεία πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ Τα ζτέδια «όπφς καηαζκεσάζηηκε» ηφν πάζης 
θύζεφς δικηύφν δημοζίφν θορέφν η ιδιφηικών εηαιρειών παροτής σπηρεζιών σπηρεζιών, ηα οποία 
εσρίζκονηαι μέζα ζηο εύρος καηάληυης ποσ ορίζεηαι ζηην εγκεκριμένη οριζηική μελέηη ηοσ δημόζιοσ έργοσ 

     Ρα σο άλσ ζρέδηα ζα παξαδνζνχλ θαη ζε ςεθηαθή κνξθή (.dwg ή .dxf).  

 Τεύτος για όλες ηις δοκιμές και διαδικαζίες Ποιοηικού Ελέγτοσ με ανηίγραθα όλφν ηφν ανηίζηοιτφν 
πιζηοποιηηικών ηφν εργαζηηρίφν και/ ή ηοσ/ηφν Οίκοσ/φν Ποιοηικού Ελέγτοσ (Ο.Π.Ε.) 

 

Ζ εξγνιαβία ζα ζεσξείηαη φηη δελ πεξαηψζεθε αλ, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, δελ ππνβιεζεί ζηελ 
Γηεπζχλνπζα ην έξγν πεξεζία ην Κεηξψν ησλ έξγσλ. 

Νη δαπάλεο γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Κεηξψνπ ησλ έξγσλ επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, θαζνξηδνκέλνπ ζαθψο φηη 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 15. Ξξνζεζκίεο - Ξνηληθέο ξήηξεο 

 

Νξίδεηαη ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ Ρξηαθόζηεο   (300) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο Δξγνιαβηθήο Πχκβαζεο. 
Ξνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ππαίηηα εθ κέξνπο ηνπ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ή 

ησλ απνθιεηζηηθψλ πξνζεζκηψλ αλ νξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 148 ηνπ Λ. 4412/16, σο 
ηξνπνπνηεζεθε  θαη ηζρχεη(άξζξν 67 ηνπ Λ 4782/2021)  

 
 

ΑΟΘΟΝ 16. Σξόλνο εγγύεζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ 

 

Ν ρξφλνο εγγχεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Λ 4412/2016 φπσο 
ηξνπνπνπνηεζεθε θαη ηζρχεη (αξζξν 85 ηνπ Λ. 4782/2021 θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε νξίδεηαη ζε δεθαπέληε(15) 

κήλεο. 



                                                                                                                                                         ΡΔΣΝΠ  : Δ.Π.. - ζει.10 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΑΟΘΟΝ 17. Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

 
Ζ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ζα γίλεηαη κε βάζε ην άξζξν 153 ηνπ Λ4412/2016 φπσο ηξνπνηεζεθε θαη ηζρχεη 

(αξζξν 72 ηνπ Λ. 4782/21.) 

 
 

ΑΟΘΟΝ 18. Ρηκέο κνλάδσλ λέσλ εξγαζηώλ 

 

Ρα ηζρχνληα εγθεθξηκέλα Ρηκνιφγηα γηα ηνλ ηπρφλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ γηα ηελ 
παξνχζα εξγνιαβία είλαη ηα παξαθάησ: 

- Ρα εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα Νηθνδνκηθψλ έξγσλ.  

- Ρα εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα δξαπιηθψλ έξγσλ.  

- Ρα εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα Νδνπνηίαο. 

- Ρα εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα έξγσλ πξαζίλνπ.  

- Ρα εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ.  

 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηπρφλ επεηγνπζψλ γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ λέσλ εξγαζηψλ ζα εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 155 θαη 156 ηνπ Λ. 4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ (άξζξν 74 Λ 4782/21). 
 

 
 

ΑΟΘΟΝ 19. Κεραληθόο εμνπιηζκόο θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη φιν ηνλ απαηηνχκελν κεραλνινγηθφ, ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπ θαζψο 
θαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ άξηηα, έληερλε θαη εκπξφζεζκε  θαηαζθεπή  φινπ 

ηνπ έξγνπ.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή έγθξηζε ή ζχκθσλε γλψκε ηεο πεξεζίαο ν 

Αλάδνρνο παξακέλεη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κεραληθνχ θαη 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, θαζψο θαη γηα ην ζχκθσλν κε ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκφο ηνπ Αλαδφρνπ (ή κέξνο απηνχ) 

απνδεηρζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, αθαηάιιεινο ή αλεπαξθήο γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε θχζε ηνπ ππεδάθνπο θαη 

ηεο κνξθνινγίαο ηεο πεξηνρήο, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο πιένλ απνδεκίσζεο νχηε παξάηαζε 
πξνζεζκίαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 20. Γηαρείξηζε απνβιήησλ εθζθαθώλ, θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ  ΑΔΘΘ 

 
πνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε θνξηνεθθφξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, 
θαζαηξέζεσλ, απνμειψζεσλ θιπ. ζε εγθεθξηκέλε  κνλάδα δηαρείξηζεο ΑΔΘΘ. Ρν θφζηνο ππνδνρήο ζε 

απνδεθηνχο ρψξνπο ΑΔΘΘ, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΘΘ), φπσο απηά 
θαζνξίδνληαη ζηελ ΘΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΘ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. 

πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, βαξχλεη ηνλ 

Αλάδνρν, o νπνίνο κεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα ην ιακβάλεη ππφςε πξηλ ηελ ζχληαμε θαη ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ θαη ζα πιεξσζεί απφ ηα απνινγηζηηθά.  

 
 

ΑΟΘΟΝ 21. Αδξαλή  πιηθά - ιηθά επηρσκάησλ 

Ρα απαηηνχκελα αδξαλή πιηθά θαη θαηάιιεια γαηψδε πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζα ιάβεη ν Αλάδνρνο 
κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ απφ νπνηαδήπνηε θαηάιιειε πεγή, επηβαξπλφκελνο κε φιεο ηηο ζρεηηθέο πάζεο 

θχζεσο δαπάλεο. 
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Ν Αλάδνρνο επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο, πξν ηεο ρξήζεσο νπνηαζδήπνηε πεγήο πιηθψλ πνπ ζα εθιέμεη, 
λα πξνβεί κε κέξηκλά ηνπ θαη δαπάλεο ηνπ ζηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ ηεο πεγήο ζε εξγαζηήξην ηδησηηθφ ή 

δεκφζην, γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα απηνχ θαη ην ζχκθσλφ ηνπ πξνο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
εξγνιαβίαο θαη λα αλαθέξεη ζηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία ηηο πεγέο ιήςεο ησλ πιηθψλ. 

Ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ελ γέλεη πιηθψλ ζα ζπλερίδεηαη θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα 

εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη θάησ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
πεξεζίαο, ε νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο νπνηαζδήπνηε δνθηκήο ή/θαη ειέγρνπ αλά πάζα ζηηγκή. 

Πχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 15/14-6-2012 κε αξηζ. πξση. Γ17α/09/95/ΦΛ 433.β ηεο ΓΓΓΔ/ΞΝΚΔΓΗ ζα πξέπεη 
λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ ε αξηζκ. 36259/1757/Δ103/23-8-2010 

ΘΑ «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο 
θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΘΘ)» (ΦΔΘ Β’ 1312/24-8-2010).  

 

 

ΑΟΘΟΝ 22. Νδνί πξνζπειάζεσο 

 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε, λα πξνβεί ζηε δηάλνημε, δηακφξθσζε θαη 

ζπληήξεζε ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο, κε ηα απαηηνχκελα ηερληθά έξγα, πξνο ηηο ζέζεηο ιήςεσο αδξαλψλ 
πιηθψλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ, δαλεηνζαιάκσλ ή πξνο ηνπο ρψξνπο ελαπνζέζεσο ησλ αθαηαιιήισλ ή 

πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, θαζψο θαη πξνο ηα εξγνηάμηα, ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ηηο ζέζεηο 
ελαπνζέζεσο ησλ πιηθψλ θαη εθνδίσλ ηνπ έξγνπ.  

Νη δαπάλεο απηέο ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο δελ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα, δηφηη έρνπλ ιεθζεί ππφςε απφ ηνλ 
Αλάδνρν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παξέρεη θάζε εχινγε δηεπθφιπλζε δηφδσλ πξνο άιινπο Δξγνιήπηεο ή εξγαηηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ πεξεζία, θαζψο θαη πξνο άιιεο Θξαηηθέο πεξεζίεο, θαζψο θαη πξνο 
ηνπο εληφπηνπο θαηνίθνπο γηα κεηάβαζή ηνπο ζε αγξνηηθέο θαη άιιεο ηδηνθηεζίεο ηνπο. 

 
Όζνλ αθνξά ζηνπο ελ ιεηηνπξγία δξφκνπο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε φηη δελ κπνξεί λα θπθινθνξήζεη 

φρεκα βάξνπο κεγαιχηεξνπ εθείλνπ γηα ην νπνίν έρεη ππνινγηζζεί ε αληνρή ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ 

θαηαζηξσκάησλ ησλ γεθπξψλ θαη ησλ άιισλ ηερληθψλ έξγσλ ηεο νδνχ. 
Πε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηε ε δηέιεπζε βαξέσλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ, ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο, πάληα κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο, λα θάλεη ηηο αλαγθαίεο εληζρχζεηο, 
αληηζηεξίμεηο θ.ιπ. ή λα βξεη νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν δηαβάζεσο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ θπθινθνξία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ, είλαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηαηάμεσλ. 

Ν αλάδνρνο επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Ν.Θ. 

ζήκαλζε εκέξαο θαη λχθηαο ησλ ρψξσλ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, κε ηηο θαηάιιειεο θάζε θνξά πηλαθίδεο θιπ 
ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΒΚ3/30058/6-12-82 (ΦΔΘ 11Β/23-3-83). 

Πηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά απηφκαηα ζπηλζηξίδνληα ζήκαηα 
(flash lights). Δθηφο απηψλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπνζεηήζεη εκπφδηα ηχπνπ εγθεθξηκέλνπ απφ 

ηελ πεξεζία ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηφζν ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ φζν θαη ηνπ ππεπζχλνπ αλαδφρνπ. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 23. Προστασία ηνπ πεξηβάιινληνο -  βλάστησης 

 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ηζρχ: 

- Ζ ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ. 

- Άιιεο πεξηβαιινληηθέο εγθξίζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ζπλνδά έξγα (δαλεηνζάιακνη, ιαηνκεία αδξαλψλ θιπ) 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

- Απνθπγή  ή ειαρηζηνπνίεζε δηαηαξαρψλ πεξηβάιινληνο 

- Ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο ππάξρνπζαο βιάζηεζεο 

- Λα κελ ππάξρεη θακία παξέκβαζε ζην ππάξρνλ θπζηθφ πεξηβάιινλ, πιελ ηεο απνιχησο απαξαίηεηεο δψλεο 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

tel:1312%2F24-8-2010
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- Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο κεηά ην πέξαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ λα επαλαθέξεη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ επξχηεξνπ ηνπίνπ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε. 

- Απνθπγή φριεζεο πεξηνίθσλ. 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε, φπσο δέλδξα θαη ζάκλνπο 
γχξσ απφ ην ρψξν πνπ ηνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ πεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ (άξζξν 18, παξ.2 ηνπ 

Λ.4412/2016 πεξί ππνρξέσζεο ηήξεζεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο). Θα είλαη δε ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά 
πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε ηξίηνπο ιφγσ απζαηξέηνπ θνπήο ή βιάβεο δέλδξσλ ή ζάκλσλ, απνζέζεσο πιηθψλ, ιφγσ 

θαθνχ ρεηξηζκνχ ησλ κεραλεκάησλ ή θαηαπαηήζεσο πεξηνρψλ απφ κεραληθά κέζα. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 24. Δπζύλε γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα 

 
Πε πεξίπησζε πνπ εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο εθηειεζηνχλ πιεζίνλ ππαξρφλησλ έξγσλ, ν Αλάδνρνο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο ζα επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα ηπρφλ θαηαζηξνθέο ή δεκηέο πνπ ζα 

επηθέξεη ζηα έξγα απηά. 
Πε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαγσγή - κεηαθνξά πιηθψλ, ν Αλάδνρνο είλαη 

ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα. 
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη ηα ζπλεξγεία ηνπ θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο θαη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε ε εξγαζία λα εθηειείηαη κεζνδηθά γηα απνθπγή 

ακέζσλ ή εκκέζσλ δεκηψλ ή αηπρεκάησλ ή πξνθιήζεσο πιεκκχξσλ. Ζ πεξεζία δελ αλαιακβάλεη επζχλε ή 
ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή δαπαλψλ ή απνδεκηψζεσλ γηα ηα σο άλσ αλαθεξζέληα. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 25. Δγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ Θνηλήο Ωθέιεηαο 

 

Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ππάξρνπλ ελαέξηεο θαη ππφγεηεο 
εγθαηαζηάζεηο Ν.Θ.Ω. ή Λ.Ξ.Γ.Γ. Νη εξγαζίεο γηα ηηο αλσηέξσ κεηαηνπίζεηο, εθ' φζνλ είλαη κφληκεο, αλ ηπρφλ 

εκπίπηνπλ ζην εχξνο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ ή αλ ππάξρνπλ άιινη ιφγνη, ζα εθηεινχληαη κε ηε θξνληίδα ησλ 
Νξγαληζκψλ απηψλ (ΓΔΖ, ΝΡΔ, Γήκνο θ.ιπ.) θαη θακηά αλάκημε νηθνλνκηθή ή ηερληθή δελ ζα έρεη ν Αλάδνρνο. 

Ν Αλάδνρνο έρεη φκσο ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη απξνθαζίζησο ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ. 

Αλ νη κεηαηνπίζεηο απηέο επεξεάδνπλ, ππεξβαιιφλησο θαη δπζαλαιφγσο πξνο ηελ πξνζεζκία εθηειέζεσο ησλ 
εξγαζηψλ, ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ηφηε ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλνλ αλαιφγνπ 

παξαηάζεσο πξνζεζκίαο "κε αλαζεψξεζε" θαη φρη απνδεκηψζεσο. 
 

Ζ πεξεζία επίζεο κπνξεί λα αλαζέζεη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε 
έξγσλ κεηαηνπίζεσλ αγσγψλ θαη δηθηχσλ. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε ζρεηηθή 

απνδεκίσζή ηνπ θαζνξηδνκέλε κε ΞΘΛΡΚ. 

Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη ψζηε λα παξαιάβεη απφ ηνπο δηαθφξνπο 
Νξγαληζκνχο ηα ζρέδηα πνπ δείρλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ αγσγψλ ηνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ζα θάλεη δε, κε 

δαπάλεο ηνπ, δνθηκαζηηθέο ηνκέο, ψζηε λα εμαθξηβσζνχλ νη αθξηβείο ζέζεηο ηνπο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνπο δηάθνξνπο αγσγνχο, είηε θαηά ηελ 

δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ πιεζίνλ ησλ αγσγψλ, είηε κεηά ην πέξαο ηνπο, θαη πνπ νθείιεηαη ζηελ 

θαθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο, ππνζηεξίμεσο, ζπκππθλψζεσο θ.ιπ., ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ 
Αλάδνρν. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 26. Δπίβιεςε θαη Γηεύζπλζε ηνπ έξγνπ 

 

Ζ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ζα αζθείηαη απφ ηελ Γ/λζε πνδνκψλ & Ρερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Ιακηέσλ, ε νπνία 
απνηειεί θαη ηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία. 

Ζ Δπηβιέπνπζα πεξεζία, νξίδεη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ηνπ έξγνπ θαη 
θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε νξηζκνχ ζηνλ Αλάδνρν. Ζ Δπηβιέπνπζα πεξεζία δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ή λα 

αλαπιεξψζεη ηνλ επηβιέπνληα, κεηά απφ έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν. Ν έιεγρνο ησλ 



                                                                                                                                                         ΡΔΣΝΠ  : Δ.Π.. - ζει.13 

 

 

 

 

 

 

εθηεινχκελσλ έξγσλ γίλεηαηη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 136 θαη 136Α ηνπ 
Λ4412/2016 φπσο ηξνπνπνηεζεθαλ θαη ηζρχνπλ (αξζξα 57 θαη 58 ηνπ Λ 4782/2021). 

 

ΑΟΘΟΝ 27. Σξεκαηνδόηεζε έξγνπ - επηβαξύλζεηο 

 

Ρν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από πηζηώζεηο  

Νη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο   πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο θιπ. σο θαη ζηελ θαηαβνιή 
ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ραξηνζήκνπ θιπ. Ρν πνζνζηφ Γεληθψλ εμφδσλ θαη εξγνιαβηθνχ νθέινπο θαζνξίδεηαη 

ζε 18%. 
Ν   Αλάδνρνο   ππνρξενχηαη   ζηελ   πξνο   ην   εξγαηνηερληθφ   πξνζσπηθφ   θαηαβνιή   ησλ θαζνξηδφκελσλ 

(κε ηηο εθάζηνηε απφ ην πνπξγείνπ Δξγαζίαο εθδηδφκελεο απνθάζεηο) δψξσλ ιφγσ ενξηψλ Ξάζρα θαη 

Σξηζηνπγέλλσλ θαζψο θαη απνδεκηψζεσλ ιφγσ απνιχζεσο θαζψο θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ 
εηζθνξψλ ηνπ ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη επηθνπξηθψλ Νξγαληζκψλ ή Ρακείσλ. 

Ζ   θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε θαλνληθήο απνδείμεσο πξηλ 
απφ ηελ πιεξσκή θάζε ινγαξηαζκνχ. 

Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ πάζεο θχζεσο κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Δπίζεο  ν  

Αλάδνρνο δελ  απαιιάζζεηαη ησλ θφξσλ  θ.ιπ. πνπ  αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα ζην ΛΓ 4486/66 (ΦΔΘ 
131Α/1966). 

Ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο βαξχλεη ηνλ Θχξην ηνπ έξγνπ θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 24% επί ησλ 
πάζεο θχζεσο πιεξσκψλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ. 

Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνλ Φ.Ξ.Α. θαη απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν ηνπ Άξζξνπ 17 ηνπ Λ.Γ.3092/54 επί 
ησλ εηζαγνκέλσλ απφ ην εμσηεξηθφ πάζεο θχζεσο πιηθψλ, εθνδίσλ, θ.ιπ. θαη απφ θφξνπο θιπ. πνπ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηα Λ.Γ.4486/66(ΦΔΘ 131 η.Α) θαη 453/66 (ΦΔΘ  16 η.Α.) πεξί ηξνπνπνηήζεσο 

Φνξνινγηθψλ Γηαηάμεσλ, φπσο απηά ηζρχνπλ ζήκεξα. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 28. Γαπάλεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Αλαδόρνπ 

 
Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο 

ηνπ Ρηκνινγίνπ Κειέηεο θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε, έληερλε θαη ζχκθσλα κε 
ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη δηαηάμεηο θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηεο Γηαθήξπμεο 

δεκνπξαζίαο, ηνπ Ρηκνινγίνπ θαη ηεο ΔΠ ηνπ έξγνπ. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 29.  Γεληθά Έμνδα, Όθεινο θιπ. Αλαδόρνπ (Δξγνιαβηθό Ξνζνζηό),Δηδηθέο 
Γαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν 

1. Πηελ εξγνιαβία απηή ηζρχεη ην εμήο πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ νθέινπο, θιπ. (εξγνιαβηθά πνζνζηά):  

Γέθα νθηώ ηνηο εθαηό (18%) θαη εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, 

φπσο γηα πξνκήζεηεο πιηθψλ, κηζζψζεηο κεραλεκάησλ, θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, κηζζνχο, εκεξνκίζζηα, 
ινηπέο απνδεκηψζεηο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θάζε είδνπο θξάηεζεο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 71 ηνπ λ 4782/2021. 
Γελ ρνξεγείηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ επί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ ηπρφλ ζα ρνξεγήζεη ν εξγνδφηεο ζηνλ 

εξγνιάβν γηα ελζσκάησζε ζην έξγν. 

2. Νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη κε ινγαξηαζκνχο ππφθεηληαη ζηηο θαηά ην Λφκν επηβαξχλζεηο επί ηνπ ζπλνιηθνχ 
πνζνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ.                                                                               

3. Πε πεξίπησζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ απφ Θνηλνηηθά Ξξνγξάκκαηα ε πιεξσκή ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα 
αθνινπζεί ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Θνηλνηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο. 

4. Ξξηλ απφ ηελ είζπξαμε νπνηνπδήπνηε ινγ/ζκνχ ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη:  
α) Δπίζεκν ηηκνιφγην γηα ηα πνζά ηνπ ινγ/ζκνχ.   

β) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.   

γ) Απφδεημε πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζην Γεκ. Ρακείν  
δ) Απνδείμεηο πιεξσκήο ησλ ππέξ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ΔΚΞ θαη ΡΔΔ θξαηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

αλσηέξσ. 
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ε) Βεβαίσζε ηνπ ΗΘΑ φηη εμφθιεζε ηηο πξνο ΗΘΑ θαη ΡΔΑΔΓΔΔ ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ εξγαζία πνπ 
εθηειέζζεθε. 

 
Πηα Γεληθά Έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θαησηέξσ εηδηθέο δαπάλεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά: 

 Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο 

 Ρελ ζχλαςε ηεο Δξγνιαβηθήο Πχκβαζεο. 
 Ρελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ θαη βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ θαη κειεηψλ (ηνπνγξαθηθή 

απνηχπσζε, ρσξνζηαζκήζεηο, ραξάμεηο, κεηξψν έξγνπ, ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζζεη» θιπ). 

 Ρελ πιεξσκή πάζεο θχζεσο δαζκψλ, θφξσλ, ηειψλ, θξαηήζεσλ θαη εηζθνξψλ. 

 Ρελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηεξηαθψλ θαη άιισλ ειέγρσλ δνθηκψλ (ζην εξγνζηάζην ή ζην 

εξγαζηήξην ή ζην εξγνηάμην ή επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θ.ιπ.). 

 Ρελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε απηνχ. 

 Ρελ απνδεκίσζε ηδηνθηεηψλ, εθκηζζσηψλ ή κηζζσηψλ:  

 Ρσλ πεξηνρψλ ιήςεσο δαλείσλ ελ γέλεη ρσκαηηζκψλ, απνζέζεσο ηπρφλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ή 

απνζεθεχζεσο πιηθψλ γεληθά 
 Ρσλ πξνζπειάζεσλ πξνο ην εξγνηάμην θαη ηηο ζέζεηο ιήςεσο θαη απνζεθεχζεσο ησλ πάζεο θχζεσο 

πιηθψλ 

 Ρηο δαπάλεο απνδεκηψζεσο ησλ νπνησλδήπνηε πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ (γήπεδα, ιαηνκεία, νξπρεία, 

ρείκαξξνη, πνηακνί θ.ιπ.) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε έγθξηζε ηεο πεξεζίαο, θαζψο θαη ησλ νδψλ 
πξνζπειάζεσο πξνο απηέο πνπ αλήθνπλ, είηε ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν, είηε ζε Λνκηθφ πξφζσπν 

Ηδησηηθνχ ή Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θ.ιπ. Νη δαπάλεο απηέο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, θαη ν Δξγνδφηεο δελ 

αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε δηελεξγείαο θαη δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απαιινηξίσζεο ησλ ζέζεσλ 
απηψλ. 

 Ν Δξγνδφηεο επίζεο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε πξφζζεηεο απνδεκηψζεσο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηπρφλ 

δπζρέξεηεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζζνχλ ζηελ εμεχξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ γεπέδσλ, ιαηνκείσλ, 
νξπρείσλ θαη ινηπψλ πεγψλ ή γηα αλάγθε δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσο ιήςεσο, ζξαχζεσο, θ.ιπ. γηα 

ρψξσλ απνζεθεχζεσο πιηθψλ καθξηά απφ ηηο πεγέο ιήςεσο, είηε απφ ηπρφλ δπζρέξεηεο κεηαθνξψλ απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία. 

 Ρελ απνδεκίσζε γεληθψο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ην ζηάδην εθηειέζεσο 

ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αλάγθε εθκεηαιιεχζεσο πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ ζπγρξφλσο θαη απφ άιιε 

πξνγελέζηεξε ή κεηαγελέζηεξε εξγνιαβία θαη ηελ δεκηνπξγία θαη απνθάιπςε γη' απηφ λέσλ πεγψλ 
πιηθψλ, καδί κε ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο, γηα λα ηειεηψζεη εκπξφζεζκα ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 Ρηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη λα γίλνπλ (ππνβνιή κειεηψλ, θ.ιπ.) γηα 

ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ λνκίκσλ αδεηψλ απφ δεκφζηνπο νξγαληζκνχο.  
 Ρηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά άξζξα ηεο παξνχζεο, ζηνπο Γεληθνχο φξνπο ηνπ Ρηκνινγίνπ θαζψο 

θαη ζην άξζξν 138 ηνπ Λ. 4412/16 φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη (άξζξν 59 ηνπ Λ 4782/2021). 

 

ΑΟΘΟΝ 30. Ξξόνδνο εξγαζηώλ – Θπξώζεηο – πνηληθέο ξήηξεο 

 
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά επαξθή ζπλεξγεία ηερληηψλ θαη εξγαηψλ θαη κεραληθά κέζα 

θαηαζθεπήο. Ζ Δπηβιέπνπζα πεξεζία, αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο πξνφδνπ ησλ έξγσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο 
θαη ζχκθσλνο κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα απμήζεη ηνλ 

ξπζκφ ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ, ηηο ππεξσξίεο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά 

λα πάξεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο πξνφδνπ ησλ έξγσλ. Ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηεο Δπηβιέπνπζαο πεξεζίαο, ρσξίο θακία πξφζζεηε 

απνδεκίσζε. 
Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηηο παξαπάλσ εληνιέο θαη ε απνδεδεηγκέλα αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ησλ εξγαζηψλ, δίλεη ζηνλ 

Δξγνδφηε ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε Πχκβαζε θαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν, ζε εθαξκνγή 
ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Λ. 4412/16 , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (άξζξν 78 ηνπ Λ 

4782/2021). Ζ άζθεζε ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ ηνπ Δξγνδφηε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, δελ απαιιάζζεη ηνλ 
ηειεπηαίν απφ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ηνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε Πχκβαζε. 

Δάλ ν Αλάδνρνο εθηειεί ηηο εξγαζίεο κε αξγφ ξπζκφ, πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξφνδν θαη ζηηο ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, κε ζπλέπεηα ηελ εκέξα ιήμεο θάζε 
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πεξηφδνπ λα κελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ πνζφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ πξνβιεπφηαλ λα εθηειεζζεί κέζα ζε 
απηή ηελ πεξίνδν, ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Ξαξάηαζε πξνζεζκηψλ δελ ζα αλαγλσξηζζεί ζηνλ Αλάδνρν ιφγσ ηζρπξηζκνχ άγλνηαο ηεο πθηζηάκελεο 
θαηάζηαζεο ησλ έξγσλ, ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, ηνπ ρξφλνπ εθκεηάιιεπζεο 

ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ, ηεο θαηάζηαζεο ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο, ηεο δπζθνιίαο πξνζέγγηζεο ησλ 

πεξηνρψλ ιήςεο αδξαλψλ πιηθψλ ή ηηο αδπλακίαο έγθαηξεο εμεχξεζεο εξγαηψλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ 
απφ ηελ ειιεληθή ή μέλε βηνκεραλία. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 31. Ξξνκήζεηα  αζθάιηνπ  

 

α) Θάζε δαπάλε (πξνκήζεηα, κεηαθνξά, θαζπζηεξήζεηο, απνζήθεπζε, θχιαμε, ζεξκάλζεηο θ.ιπ.) κέρξη ηελ 
πιήξε ελζσκάησζε ηεο αζθάιηνπ ζην έξγν, έρεη ππνινγηζηεί θαη έρεη πεξηιεθζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ησλ 

αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο πεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ εγθχθιην 7/12 -02-
2013  (Αξ. Ξξση. Γ11γ/ν/5/8) ηνπ Ξ. ΑΛ.ΑΛ..ΚΔ.ΓΗ. φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Γ11γ/ν/3/20/20-03-

2013 φκνηα. 

 
β) Νπδεκία άιιε απνδεκίσζε αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν (θινπή , δηαξξνή , ππξθαγηά θ.ι.π).  

 
 

ΑΟΘΟΝ 32. Αζθαιηηθέο εξγαζίεο 

 

Νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην κειέηεο θαη ηηο αληίζηνηρεο ΔΡΔΞ. Ξξηλ ηελ έλαξμε 
ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη πςνκεηξηθή απνηχπσζε ησλ νδψλ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία ζα 

ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. Σσξνζηάζκηζε ζα γίλεηαη επίζεο  κεηά ην 
θξεδάξηζκα ή ηελ εθζθαθή ή ηελ θαζαίξεζε ζθπξνδέκαηνο ή απνμήισζε αζθάιηνπ , αλάινγα κε ηελ 

εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα θάζε νδφ. Κεηά ηελ αζθαιηφζηξσζε θάζε νδνχ ζα αθνινπζήζεη λέα 

ρσξνζηάζκηζε, βάζεη ηεο νπνίαο ζα πξνθχςνπλ νη ηειηθά θαηαζθεπαζκέλεο πνζφηεηεο . Πεκεηψλεηαη φηη Θα 
ηεξεζνχλ ηα ίδηα ρσξνζηαζκηθά ζεκεία θαη ζηηο ηξεηο θάζεηο πςνκεηξηθήο απνηχπσζεο.  

 

ΑΟΘΟΝ 33. Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο (πνηόηεηα εξγαζηώλ θαη πιηθώλ)  

 

Ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζε εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ησλ 

εξγαζηψλ θαη ησλ πιηθψλ. Νη έιεγρνη ζα γίλνληαη είηε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο νηθίαο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο (Ξεξηθεξεηαθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ Πηεξεάο Διιάδαο), είηε απφ ηδησηηθφ πηζηνπνηεκέλν 

θαη αλαγλσξηζκέλν απφ ην Θεληξηθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΘΔΓΔ) εξγαζηήξην, είηε άιιν πνπ ζα 
εγθαηαζηήζεη ν αλάδνρνο ζην έξγν. Ρν εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα ιάβεη έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

(γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ έξγνπ) απφ ην ΘΔΓΔ ή άιιν θνξέα ηεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο.  

Ν αλάδνρνο ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηδησηηθνχ εξγαζηεξίνπ ζα πξνζθνκίζεη ζηελ Γ.. ηελ άδεηα ιε ηηνπξγίαο 
ηνπ ελ ιφγσ εξγαζηεξίνπ. Ρα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ Γ.. 

Ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ δνθηκψλ πνπ είλαη απαξαίηεην λα εθηειεζηνχλ θαηά πεξίπησζε, θαζψο θαη νη 
ζρεηηθέο πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη θαη' απηψλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη, νξίδνληαη θαησηέξσ σο 

εμήο: 

 
 Η. Διάρηζηνο  αξηζκόο εθηειεζηέσλ δνθηκώλ 
  

Α. Ππκππθλώζεηο 
 

1. Πθάθεο νξπγκάησλ ή έδξαζεο επηρσκάησλ αλά 300 κέηξα κήθνπο ή κηθξνηέξνπ 

απηνηεινχο ηκήκαηνο αλά ισξίδα θπθινθνξίαο νδνχ. 

 
Γνθηκή 1 

2. Δπηρσκάησλ θαη ζηξψζεο εμπγίαλζεο αλά 1.000 Κ3 ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ. Γνθηκή 1 
3. πνβάζεσλ θαη βάζεσλ πνπ ζηαζεξνπνηνχληαη κε κεραληθά κέζα γηα θάζε ζηξψζε 

αλά 300 κ. κήθνπο ισξίδαο θπθινθνξίαο νδνχ. 
 

Γνθηκή 1 
4. Βάζεσλ πνπ ζηαζεξνπνηνχληαη κε ηζηκέλην αλά 300 κ. κήθνπο ισξίδαο θπθινθνξίαο 

νδνχ. 
 

Γνθηκή 1 
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5. Αζθαιηηθέο επηζηξψζεηο αλά 2.000 κ. κήθνπο ισξίδαο θπθινθνξίαο νδνχ. Γνθηκή 1 
 

Β. Έιεγρνο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 
 

1. Αδξαλή ηερληθψλ έξγσλ (ζθπξνδέκαηα), νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ αλά 300 Κ3. Γνθηκή 1 
2. Αδξαλή ζηξαγγηζηεξίσλ ή άιισλ εηδηθψλ θαηαζθεπψλ (π.ρ. Β 450, ιεπηά 

ζθπξνδέκαηα) αλά 200 Κ3. 

Γνθηκή 1 

 

 Γ. Έιεγρνο πνζόηεηαο αζθάιηνπ θαη θνθθνκέηξεζε αζθαιηνκίγκαηνο. 
      

 Αλά ηξίσξε παξαγσγή Γνθηκή 1 

  
Γ. Γνθίκηα  ζθπξνδέκαηνο 

Ρα ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ζθπξνδεκάησλ ξπζκίδνληαη κε ηνλ 
Θαλνληζκφ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ-2016), πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ απφθαζε ηνπ ΞΝ.ΚΔ.ΓΗ. αξηζ. 

Γ.Γ.Ρ../νηθ.3328 /12-05-2016 θαη ηζρχεη θάζε θνξά. 
   

 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 
Νη αλσηέξσ έιεγρνη αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν ηεο θαλνληθήο παξαγσγήο θαη εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη φρη ζηελ 

πεξίνδν ησλ πξνπαξαθαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, θαηά ηελ νπνία νη δνθηκέο πνπ εθηεινχληαη γηα ηελ ξχζκηζε 
ηεο παξαγσγήο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ειάρηζην, φπσο αλσηέξσ, αξηζκφ δνθηκίσλ. 

 
 ΗΗ. Ξνηληθέο ξήηξεο 
 

Νη δνθηκέο πνπ γίλνληαη, κε αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ησλ δνθηκίσλ θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, 

πνπ ζπλνδεχεη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη ηελ ηειηθή επηκέηξεζε θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο. Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχςεη, χζηεξα απφ ηελ παξαβνιή ησλ 
πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ δνθηκψλ θαηά ηηο πξνζσξηλέο ηκεκαηηθέο 

επηκεηξήζεηο, αξηζκφο δνθηκίσλ κηθξφηεξνο απηνχ πνπ θαζνξίδεηαη αλσηέξσ, επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν  
πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο 300,00 € γηα θάζε δεθάδα δνθηκίσλ πνπ ιείπνπλ, παξαθξαηείηαη κε βάζε απφθαζε 

ηνπ Ξξ/λνπ ηεο Γ.. θαη εθπίπηεη απφ ηελ επφκελε πηζηνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα ζπληαρζεί. 

Ζ πνηληθή ξήηξα είλαη αλέθθιεηε. Ν αξηζκφο ησλ δνθηκψλ πνπ ιείπεη δελ δχλαηαη λα θαιπθζεί κε 
πεξηζζφηεξεο δνθηκέο ζηα επφκελα ζηάδηα εξγαζίαο. 

Ζ πεξεζία κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα κελ πξνβεί ζε πηζηνπνίεζε κέξνπο ή ζπλφινπ εξγαζηψλ γηα ηηο 
νπνίεο δελ έρνπλ πξνζθνκηζηεί νη απαξαίηεηεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 
Γ.. ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειψλεη ηα ηδησηηθά αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα κε ηα νπνία 

ελδερνκέλσο πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί. Ζ ππεχζπλε δήισζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ ελ ιφγσ εξγαζηεξίσλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ην ΞΔΣΩΓΔ, θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ησλ εξγαζηεξίσλ, φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ζην ππ’ 
φςε έξγν. 

Πε πεξίπησζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ απφ θξαηηθφ εξγαζηήξην, ηνχην ζα δειψλεηαη απφ ηνλ 

αλάδνρν. Δμππαθνχεηαη φηη ηπρφλ αδπλακία ηνπ θξαηηθνχ εξγαζηεξίνπ (π.ρ. ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο), λα 
εθηειέζεη ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο, δελ απαιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηελ επηβνιή 

ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ ηεο παξ. ΗΗ 
Ν θχξηνο ηνπ έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, λα εθηειέζεη δηα ησλ νξγάλσλ ηνπ νζνπζδήπνηε ειέγρνπο πέξαλ 

ησλ παξαπάλσ ειαρίζησλ αλαθεξνκέλσλ θαη νπνηεδήπνηε θξίλεη ηνχην ζθφπηκν. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ επίβιεςε επηβαηηθφ φρεκα κε νδεγφ, φπνηε δεηεζεί απφ απηήλ, 
γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ππαιιήισλ ηεο ππεξεζίαο ζην έξγν. 
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ΑΟΘΟΝ 34. Ξνηόηεηα  πιηθώλ - Έιεγρόο ηνπο 

 
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε φια ηα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ. Ρα 

πιηθά πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα εθπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ Ρερληθψλ 
Ξξνδηαγξαθψλ. Γείγκαηα πιηθψλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ. ιηθά θαη άιια 

είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο έγθξηζε ζα απνξξίπηνληαη εθφζνλ δηαπηζησζεί ε αθαηαιιειφηεηά ηνπο. 

Ρα απαηηνχκελα δείγκαηα θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ζα παίξλνληαη έγθαηξα πξηλ απφ ηε ρξήζε θαη ζα 
εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία. Πηε ζπλέρεηα, φηαλ απαηηείηαη, ηα δείγκαηα ζα ζηέιλνληαη γηα 

εμέηαζε ζε θαηάιιειν θξαηηθφ ή ηδησηηθφ εξγαζηήξην δνθηκήο πιηθψλ αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο θαη 
εμνπιηζκέλν κε ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη παξέρνπλ έγθαηξα θαη αμηφπηζηα πηζηνπνηεηηθά ππνγεγξακκέλα 

απφ δηπισκαηνχρν Αλσηάηεο Πρνιήο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζα ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια, κε ηελ αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο, ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο, ηελ 
νλνκαζία θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη ην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο θαη φηη ηα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαπνθξίλνληαη πξνο ην δείγκα. Δπίζεο ζα αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ ζηνλ νπνίν 
ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά. Θάζε ζρεηηθή δαπάλε επηβαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη πεξηιακβάλεηαη ζην πνζνζηφ 

γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 35. Ρνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, ζρέδηα εθαξκνγήο 

 
Θάζε εξγαζία αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ζην έδαθνο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ραξάμεσλ γίλεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ, θαηά ηηο νδεγίεο ηεο πεξεζίαο, ε νπνία ειέγρεη ηελ 

αθξίβεηα ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Όιεο νη δαπάλεο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζε πιηθά κέζα 
θαη πξνζσπηθφ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη πηζαλφ λα απαηηεζεί ε ζχληαμε ζρεδίσλ εθαξκνγήο, 
δηαγξακκάησλ θαη πηλάθσλ, απαξαίηεησλ ηφζν γηα ηελ θαιή θαη έγθαηξε εθηέιεζε φζν θαη γηα ηελ επθνιφηεξε 

παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή πέληε (5) κέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ αληηζηνίρνπ 

έξγνπ αξκνληθά θαη ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα 
ππνβάιιεη ζηελ πεξεζία ηα πην πάλσ ζρέδηα εθαξκνγήο πνπ ζα ζπληάζζεηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε ζε ηξία (3) 

αληίγξαθα. 
Δπίζεο αλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία ν Αλάδνρνο δηαπηζηψζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηελ αλάγθε 

απνθιίζεσλ ή παξαιιαγψλ απφ ηελ εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε, ζα πξέπεη επίζεο λα εθπνλήζεη ζρέδηα 
εθαξκνγήο, λα ζπκπεξηιάβεη  απηέο ηηο απνθιίζεηο θαη παξαιιαγέο ζε απηά θαη λα ηα ππνβάιεη ζπλνδεπφκελα 

απφ ζρεηηθή δηθαηνινγεηηθή έθζεζε, φπνπ ζα ηηο πεξηγξάθεη θαη ζα ηηο δηθαηνινγεί ιεπηνκεξεηαθά. Ρα σο άλσ 

ζα ππνβάιινληαη επίζεο ζε ηξία (3) αληίγξαθα.  
Απφ ηνλ Δξγνδφηε εμαξηάηαη ε έγθξηζε ησλ ππνβαιιφκελσλ κειεηψλ εθαξκνγήο, ζπλνιηθά ή κεξηθά, νπφηε 

γίλεηαη πξνζαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ επηθπξψλεηαη κε έγγξαθν απφ ηελ πεξεζία. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 36. Ξηλαθίδα – Κόληκε επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα  

 
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, δαπάλεο ηνπ, λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηνπνζεηήζεη, 

ζηέξεα θαη θαιαίζζεηα πηλαθίδα κε ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζε πεξίνπηε ζέζε ζην εξγνηάμην. 
Ζ πηλαθίδα ζα θαηαζθεπαζηεί βάζεη ζρεδίνπ ηεο πεξεζίαο ή ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνξέα 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 37.  Ξιεκκειήο θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαη θαθνηερλίεο 

 

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε παξαιαβήο ηνπο, ε 
Δπηβιέπνπζα πεξεζία θξίλεη φηη ππάξρνπλ ηκήκαηα θαθήο θαηαζθεπήο έρεη δηθαίσκα, αθνχ ζπληάμεη 

πξσηφθνιιν γηα ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ηεο θαθνηερλίαο, λα θαιέζεη ηνλ Αλάδνρν λα πάξεη ηα ηκήκαηα πνπ 
θξίλνληαη θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηβιέπνπζαο πεξεζίαο. Πε απηή 
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ηελ πεξίπησζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Λ. 4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
(άξζξν77 ηνπ Λ4782/2021). 

 
 

ΑΟΘΟΝ 38.  Βιάβεο από αλώηεξε βία 

Πε πεξίπησζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ αλψηεξε βία ζηα έξγα πνπ εθηεινχληαη, ν Δξγνιάβνο έρεη 

δηθαίσκα κε αλαθνξά ηνπ ζηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία, πνπ ππνβάιιεηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία 
δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβε ε δεκηά, λα αλαθέξεη ην ρξφλν πνπ ζπλέβε ε δεκηά, ηελ αηηία 

πνπ ηελ πξνθάιεζε, ην είδνο, ηελ έθηαζε θαη ηε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επαλφξζσζε ηεο. Όζα ηζρχνπλ 

γηα ηελ αίηεζε επαλφξζσζεο δεκηψλ απφ αλψηεξε βία πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 157 ηνπ Λ. 4412/16, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (άξζξν76 ηνπ Λ4782/2021). 

 
 

ΑΟΘΟΝ 39. Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ – Ξξόιεςε αηπρεκάησλ 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ζην ΗΘΑ θαη ηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία, φια ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 

απαζρνιεί, ζχκθσλα κε ηηο πεξί ΗΘΑ δηαηάμεηο. 
Δθφζνλ ν Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν ειιεληθφ ή αιινδαπφ πξνζσπηθφ πνπ δελ ππάγεηαη ζηηο πεξί ΗΘΑ ή 

άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ δηαηάμεηο, ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ απηφ ζε αζθαιηζηηθέο 
εηαηξείεο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο.  

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ζε λφκηκα ιεηηνπξγνχζα αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηα απηνθίλεηα θαη φια 

ηα κεραλήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. 

Ν  Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη κε δαπάλεο ηνπ γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπο θαη θαηά παληφο 
θηλδχλνπ (θινπή, θζνξά, θσηηά θιπ) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ παξαιαβή κέρξη ηελ ελζσκάησζε ηνπο 

ζην έξγν, ηα πιηθά πνπ ζα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη σο εθ ηνχηνπ 

αλήθνπλ ζε απηφλ. 
Πε πεξίπησζε πνπ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηνλ Δξγνδφηε γίλεηαη ζε απνζήθεο ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε άιινπο 

ρψξνπο καθξηά απφ ην εξγνηάμην, ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ, ε παξαπάλσ αζθάιηζε ζα θαιχπηεη θαη ηε 
κεηαθνξά. 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Λφκνπο, Γηαηάγκαηα, 

Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο πεξεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ.  

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε πφζηκν λεξφ θαη 
εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, λα εμαζθαιίζεη κέζα παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, λα θαηαζθεπάζεη 

θαη ηνπνζεηήζεη θαηάιιειεο πηλαθίδεο ή θσηεηλά ζήκαηα επηζήκαλζεο θαη απαγφξεπζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, 
θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθέο ζπκβνπιεπηηθέο πηλαθίδεο ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη γηα ηνπο 

θηλνχκελνπο ζην εξγνηάμην. 

Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε εξγαζίαο αηνκηθά θαη 
νκαδηθά εθφδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα αζθαιή εξγαζία. 

 
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ζην εξγνηάμην θαηάιιειν εμνπιηζκφ ππξφζβεζεο θαη λα πξνβαίλεη 

ζε πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ απφ επηθίλδπλα γηα αλάθιεμε πιηθά. πνρξενχηαη επίζεο ν 

Αλάδνρνο λα θξνληίδεη γηα λα κε πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ ή άιιεο εξγαζίεο αλνηθηήο 
ππξξάο ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ ή άιισλ εχθιεθησλ πιψλ. 

Οεηά θαζνξίδεηαη φηη αλεμάξηεηα απφ φια ηα πξναλαθεξφκελα ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθήο ηνπ επζχλε ε ιήςε ησλ 

ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφιεςε εξγαηηθψλ 
αηπρεκάησλ.  

Γηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ, ηζρχνπλ νη ηζρχνπλ νη αθφινπζνη Λφκνη, Ξξνεδξηθά 

Γηαηάγκαηα θαη Δγθχθιηνη: 
 Δγθχθιηνο 27/15-10-2012 «Έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (ΔΠ) ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ, άξζξνπ 

ζρεηηθνχ κε ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην » (Αξ. Ξξση. ΓΗΞΑΓ/νηθ./369/ 

ΞΝΚΔΓΗ) (βι. αλαιπηηθφηεξα ΑΟΘΟΝ 40 παξνχζαο ΔΠ). 
 Ξ.Γ. 422/79 «Ξεξί ζπζηήκαηνο ζεκαηνδνηήζεσο αζθαιείαο εηο ηνπο ρψξνπο αζθαιείαο» (ΦΔΘ 

128/Α/15.6.79) 
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 Ξ.Γ. 778/80 «Ξεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ» (ΦΔΘ 193/Α/26.8.80) 

 Ξ.Γ. 1073/81 «Ξεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδφκσλ θαη πάζεο 

θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Ξνιηηηθνχ Κεραληθνχ» (ΦΔΘ 260/Α/16.9.81) 
 Λ. 1396/83 «πνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θιπ.» (ΦΔΘ 126/Α/15.9.83) 

 Λ. 1430/84 «Θχξσζε ηεο αξηζκ. 62 Γηεζλνχο Πχκβαζεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ 

νηθνδνκηθή βηνκεραλία θιπ.» (ΦΔΘ 49/Α/18.4.84) 

 Ξ.Γ. 315/87 «Πχζηαζε επηηξνπήο πγηεηλήο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο (ΔΑΔ) ζε εξγνηάμηα νηθνδφκσλ θαη ελ 

γέλεη ηερληθψλ έξγσλ» (ΦΔΘ 49/Α/25.8.87) 
θαζψο θαη φπνηα άιια δηαηάγκαηα έρνπλ εθδνζεί πξφζθαηα θαη θάζε άιιν κέηξν πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο 

δηεζλείο θαλνληζκνχο πξφιεςεο αηπρεκάησλ. 
Όια ηα πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ ζρέζε κε αηπρήκαηα, ζα αλαθέξνληαη ακέζσο ζηελ πεξεζία.  

 

Ν Αλάδνρνο ζα ζπλάςεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο κε κηα ή πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, πνπ ζχκθσλα κε 
ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία κπνξνχλ λα αζθαιίδνπλ παξεκθεξή έξγα. 

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί φιεο ηηο ππνδείμεηο ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο 
(Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, θιπ). 

Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη νη πξναλαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 

ΑΟΘΟΝ 40. Απαηηνύκελα κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην 1 

 

1. Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ 
θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή 

ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή 

επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΞΓ 305/96 (αξ. 7-9), Λ. 3850/102 (αξ. 
42) θαη Λ. 4412/16 (αξζ. 138 παξ.7). 

2. Πην πιαίζην ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη : 
α. Λα εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα 

ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Λ. 4412/16 (αξζ. 138 παξ.7). 

β. Λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο 
(ΠΑ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ : ΓΗΞΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΞΞ/85/14-5-01 

θαη ΓΗΞΑΓ/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 : 

Λ.4412/16 (αξ. 138 παξ.8 θαη αξ. 378). 

γ. Λα 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 : ΞΓ 1073/81 (αξ. 111), 
ΞΓ 305/96 (αξ.10,11), Λ.3850/10 (αξ. 42- 49). 

Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ 
απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα 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. Πύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηα αθόινπζα : 

3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - Πρέδην Αζθάιεηαο γείαο ( ΠΑ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο 
γείαο (ΦΑ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 

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

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη 
ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν 

                                                      
1
 H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

ΞΓ 305/96. 
 
2
 O Λ.3850/10 Θχξσζε ηνπ Θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν, 

θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Λ.1568/85, ΞΓ 294/88, ΞΓ 17/96, θιπ. 
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πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΞΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ 
γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΞΓ 305/96. 

β. Λα αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΠΑ - ΦΑ ηα ν πνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο 
κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ Α 

ΓΔΔΞΞ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ.4412/16 (αξ. 138 παξ.8 θαη αξ. 378). 

γ. Λα αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα 
δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ πεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα 

εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο 
θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θ.ιπ.). 

δ. Λα αλαπξνζαξκφζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ 
ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ 

(η.) ΞΔΣΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην αξζξν 138 ηνπ  Λ.4412/16  φπσο ηξνπνπνηεζεθε θαη ηζρπεη (αξζξν 
59 ηνπ Λ44782/2021 )  θαη ζην αξζξν  378 ηνπ Λ4412/2016. 

ε. Λα ηεξήζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη Α 
ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

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

Ρν ΠΑ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια 
εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Αληίζηνηρα ν ΦΑ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά 
αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

1. Ρν πεξηερφκελν ηνπ ΠΑ θαη ηνπ ΦΑ αλαθέξεηαη ζην ΞΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο Α: 
ΓΗΞΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ 

ζην αξζξν 138 ηνπ  Λ.4412/16  φπσο ηξνπνπνηεζεθε θαη ηζρπεη (αξζξν 59 ηνπ Λ44782/2021 )  θαη ζην αξζξν  

378 ηνπ Λ4412/2016. 
2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΠΑ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ: 

α. Απαηηείηαη Ππληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 
ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 

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

παξάξηεκα ΗΗ). 
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν 
δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΠΑ,ΦΑ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Λ 4030/2011 (ΦΔΘ 249/Α/25-

11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ Π.ΔΞ.Δ. 
3. Ν ΦΑ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ 

Έξγνπ : Α ΓΔΔΞΞ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ.4412/16 αξ. (170 θαη 
172). 

4. Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) 

ΞΔΣΩΓΔ. 

5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΠΑ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
ΔΓΘΘΙΗΝ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΞΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ. 

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

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο 
ζχκθσλα κε ην Λ. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4). 

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

γ. Ρα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο 
επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο πεξεζίεο Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο ή λα 

ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 



                                                                                                                                                         ΡΔΣΝΠ  : Δ.Π.. - ζει.21 

 

 

 

 

 

 

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 : Λ.3850/10 (αξ.9). 
δ. Πηα 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 Λ.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο 

ηνπο ν Ρερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Λ.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1). 
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. Ρν βηβιίν ππνδείμεσλ 

ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε 

εξγαζίαο. 
Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Λ 

3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή 
γείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ..Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη 

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

Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ 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 Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). 
Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην 

βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο.  
Ν αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο 

αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια 

ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα 
ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ 

αηπρήκαηνο Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 
4. Θαηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα 

εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 

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

3.3 Ζκεξνιόγην Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ) 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ 
ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην 

εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ .Α 130646/1984 ηνπ (η.) 

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

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο 
πεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : 
ΞΓ 1073/81 (αξ.113 ), Λ.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΞΞ/208 /12-

9-2003. 

3.4 Ππζρεηηζκόο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο γείαο (ΠΑ) θαη Ζκεξνιόγηνπ Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ) 
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΠΑ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην ΖΚΑ. Πηα 

πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην ΖΚΑ θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΠΑ θαη 
επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ 

αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΠΑ. 

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

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

εξγνηάμην. 

4.1 Ξξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Κέηξα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 
εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 
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α. Ρελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΞΓ 105/95, ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV 

κέξνο Α, παξ. 18.1). 
β. Ρνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ 

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

λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΞΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΞΓ 
305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 

γ. Ρε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα 
απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ η νπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : ΞΓ 

1073/81 (αξ.92 - 95), ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). 
δ. Ρε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη 

εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε 

ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ.: ΞΓ 1073/81 (αξ. 92-96), 
ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Λ.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 

ε. Ρελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ 
πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΞΓ 1073/81 (αξ.109,110), Λ.1430/84 

(αξ.17,18), ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14). 

ζη. Ρελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Κέζσλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο : 
πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, 

εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν 
εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ: Ξ.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Λ.1430/84 

(αξ.16-18), ΘΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΘΑ 8881/94 θαη .Α. νηθ.Β.5261/190/97, Ξ.Γ. 396/94, 
Ξ.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 

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

ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

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

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

(ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ, ηεχρνο 7) 
- Ρε ΘΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΞΔΘΑ θαη η.ΞΚΔΓΗ «πνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή 

δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ» 

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

Λ.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 
β. Λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο 

ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Λ. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Λ. 3542/07 (αξ.43,44). 
γ. Λα ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, 
ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΞΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΞΓ 

305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Λ.3850/10 (αξ. 31,35). 

δ. Λα πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, 
απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ: ΞΓ 216/78, ΞΓ 1073/81 (αξ.85-

91), ΘΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΞΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο 
Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Λ.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Λ. 3542/07 (αξ.30). 

ε. Λα ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ: 

α) θξαδαζκνχο: ΞΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΞΓ 85/91, ΞΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο 
ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: ΞΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη 

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

4.3 Κεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ. 

Νη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΞΓ 304/00 (αξ.2). 
α. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (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 
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ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΞΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Λ 1430/84 (αξ.11-15), ΞΓ 31/90, ΞΓ 
499/91, ΞΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΞΓ 89/99, ΞΓ 304/00 θαη ΞΓ 155/04, ΞΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΞΓ 

305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΘΑ 15085/593/03, ΘΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΞΓ 57/10, 
Λ.3850/10 (αξ. 34, 35). 

β. Ρα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 8.5) 

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

2. Άδεηα θπθινθνξίαο 
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 

4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα ΗΗ, παξ. 

8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΞΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). Πεκεηψλεηαη 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 ΞΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 

7. Ξηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν 

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

5.Λνκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην 

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

Ν 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. 

Ρα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 

5.1 Θαηεδαθίζεηο : 
Λ 495/76, ΞΓ 413/77, ΞΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΘΑ 8243/1113/91 (αξ.7), Α 31245/93, Λ. 2168/93, 

ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), .Α. 3009/2/21-γ/94, .Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: Α 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/ 1183/96, ΞΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, 

παξ.11), ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : .Α. Φ.28/18787/1032/00, ΞΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΞΓ 2/06, 

ΞΓ 212/06,Α 21017/84/09. 

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

Λ. 495/76, ΞΓ 413/77, ΞΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), Α αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη αληνρή 
θηηξίσλ, παξ.4), ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Α Φ.28/18787/1032/00, Λ. 2168/93, ΞΓ 396/94 (αξ.9 

παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Α 3009/2/21-γ/94, Α 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : Α Φ.6.9/13370/1560/95 

θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, ΞΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΞΓ 2/06, ΞΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο 
Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ). 

5.3 Ηθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Νδνί θπθινθνξίαο – δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο ζε ύςνο, Δξγαζίεο 
ζε ζηέγεο. 

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

παξ.4-6,14 ). 

5.4 Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 
ΞΓ 95/78, ΞΓ 1073/81 (αξ.96, 99, 104, 105 ), ΞΓ 70/90 (αξ.15), ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), 

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

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

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

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

5.6 Ξξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ. 

(Πήξαγγεο 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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Λ.495/76, ΞΓ 413/77, ΞΓ 225/89, ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Α Φ.28/18787/1032/00, Λ. 2168/93, 
ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Α 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : Α Φ.6.9/13370/1560/95 

θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, Α 3009/2/21-γ/94, ΞΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΞΓ 2/06, ΞΓ 305/96 (αξ.12 
παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10). 

5.7 Θαηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ιηκεληθά έξγα (δελ έρεη εθαξκνγή ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν) 
(πνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε πισηψλ 
λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ)  

ΞΓ 1073/81 (αξ.100), Λ 1430/84 (αξ.17), ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), Α 3131.1/20/95/95, ΞΓ 
305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13). 

6. θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 

Ηζρχεη ν ζρεηηθφο θαηάινγνο ηεο Δγθπθιίνπ 27/15-10-2012 «Έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (ΔΠ) ησλ 

δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ, άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην » 
(Αξ. Ξξση. ΓΗΞΑΓ/νηθ./369/ ΞΝΚΔΓΗ). 

 
 

ΑΟΘΟΝ 41. Αζθάιηζε έξγνπ 

 

Γεληθνί Όξνη 
Θαηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Λνκνζεζίαο, πεξί εθηέιεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηελ πεξί αζθαιίζεσλ λνκνζεζία 
φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

Νκνίσο νθείιεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξί αζθαιίζεσλ Λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Θνηλνηηθψλ Νδεγηψλ. 
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ. 

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

ηηο επζχλεο ηνπ Αλάδνρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ηνπ Έξγνπ, ηδηαίηεξα ζε φ,ηηαθνξά ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θιπ., 
θαη ν αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/θαη πξάγκαηα 

θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ. 
 

Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο : 
- ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

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

ππνινίπνπ ΔΠ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 
- ζα ηπγράλνπλ ηεο απνδνρήο ηνπ ΘηΔ. 

 
Ζ απνδνρή ηνπ ΘηΔ έρεη ηελ έλλνηα φηη νη φξνη ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο Δ.Π.. 

  
Νη γεληθνί φξνη αζθαιίζεσο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ δελ ζίγνπλ ηελ, απφ ην Λφκν 489/76 θαη ην Ξ.Γ. 

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

Ν Αλάδνρνο νθείιεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα ζπλάςεη κε έγθπξε αζθαιηζηηθή εηαηξεία αζθαιηζηηθά 

ζπκβφιαηα πνπ θαιχπηνπλ: 
• Ρν έξγν «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ. 

• Ρα κεραλήκαηα έξγνπ (ΚΔ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 
αζθάιηζε ζα κπνξεί λα εληάζζεηαη ζην αζθαιηζηήξην «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ηνπ έξγνπ. 

Νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ην παξφλ 
έξγν θαη ζα έρνπλ δφθηκε δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δ.Ν.Σ. 

Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα ζπλάπηνληαη ζε επξψ. 

Ρν αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην πξνζθνκίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο 
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Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ, νη Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ θαη πεχζπλε 

Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86, ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεο ΔΠ πεξί 
Αζθαιίζεσλ θαη φηη κε ην αζθαιηζηήξην θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ρσξίο θακία εμαίξεζε φινη νη φξνη θαη 

απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν ηεο ΔΠ. 

 
Αζθάιηζε ηνπ έξγνπ «θαηά παληόο θηλδύλνπ» 

Ζ αζθάιηζε ηνπ έξγνπ «θαηά παληφο θηλδχλνπ» πεξηιακβάλεη ηα θαησηέξσ: 
 

• Αζθάιηζε έλαληη πιηθψλ δεκηψλ 
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο θαη "θαηά παληφο θηλδχλνπ" θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 

Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ, ηελ Διιεληθή θαη Θνηλνηηθή Λνκνζεζία, ηε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή αμία ηνπ 

ππφ θαηαζθεπήλ έξγνπ, (ζπλνιηθή ζπκβαηηθή δαπάλε ρσξίο ΦΞΑ). 
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο ή θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή νιηθήο, 

πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ηπραία πεξηζηαηηθά, ιαλζαζκέλε κειέηε ή/θαη 
θαηαζθεπή, ειαηησκαηηθά πιηθά (manufancturer'srisk), 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 Ξάζεο Φχζεσο ιηθά απφ ηε παξαιαβή ηνπο κέρξη ηελ 

ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν. 

 
Ρν αζθαιηζηήξην ζα πεξηιακβάλεη θαη ηελ πεξίνδν ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα γίλεη αξρηθψο γηα ην Ππκβαηηθφ Ρίκεκα ηνπ Έξγνπ (πιελ ΦΞΑ) θαη ζα 

αλαπξνζαξκφδεηαη ψζηε θάζε θνξά λα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο) ηνπ 

Ππκβαηηθνχ Αληηθεηκέλνπ. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ, θαηά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή αμία 

ηνπ Έξγνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Δξγνιαβηθνχ Ππκθσλεηηθνχ θαη ιήγεη κε 
ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ "ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο" θαη ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 

Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο Έλαληη Ρξίησλ  
Αληηθείκελν αζθάιηζεο 

Κε ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε "ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ" ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ θαη νη αζθαιηζηέο 
ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο, ςπρηθή νδχλε, εζηθή βιάβε θαη 

πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα θαη θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη 
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. Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο / εγθαηαζηάζεηο. 
 

Γηάξθεηα ηεο Αζθάιηζεο 
Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Δξγνιαβηθνχ Ππκθσλεηηθνχ, θαη ιήγεη κε ην 

πέξαο ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο θαη ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 
Πε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ Έξγνπ πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκηά θιπ. απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη 
πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο πεξεζίαο. 

Ρν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, λα ηξνπνπνηεζεί, ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ έγγξαθε, κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ηφζν 

πξνο ηνλ Αλάδνρν φζν θαη πξνο ηελ πεξεζία. 
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Πε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Αλαδφρνπ λα πξνζθνκίζεη αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεο ΔΠ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαξαηηήησο “Βεβαίσζε Αζθάιηζεο” (CoverNote), φπνπ λα 
αλαθέξνληαη νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαη ηα φξηα απνδεκίσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην. 

 
Πηελ πεξίπησζε απηή, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
  

Θνηλσληθή αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ έξγνπ (ΗΘΑ θιπ) 
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΘΑ θαη ζηα ινηπά ηακεία φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί 

ν ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ (εθάζηνηε) ηζρχνπζα Λνκνζεζία (Γηαηάμεηο πεξί ΗΘΑ θιπ). 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη αηπρεκάησλ ζε 
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο 

ηζρχνπζαο Λνκνζεζίαο (πεξί ΗΘΑ θιπ). 
 

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. 
Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 42. Δπηκεηξήζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο 

 

Ππληάζζνληαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ151 θαη 152 
ηνπ Λ4412/2016 φπσο ηξνπνπνηεζεθαλ θαη ηζρπνπλ ( αξζξα  70 θαη 71 ηνπ Λ. 4782/2021). 

 
 

ΑΟΘΟΝ 43. Ξεξάησζε εξγαζηώλ θαη παξαιαβή 

 

Όζν αθνξά ζηε ζχληαμε ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο θαη ζηελ έγθξηζή ηεο θαζψο θαη φζα αθνξνχλ ζηελ 
ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ παξαιαβήο , δηέπνληαη απφ ηα ζρεηηθά άξζξα 171 θαη 172 ηνπ Λ 4412/2016 φπσο 

ηξνπνπνηεζεθαλ θαη ηζρχνπλ (αξζξα 85 θζη 86 ηνπ Λ4782/2021). 
 

 

ΑΟΘΟΝ 44. Ξιεξσκέο ηνπ Δξγνιάβνπ 

 
Όιεο νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη πξνο ηνλ αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε βάζε ηηο 

πηζηνπνηήζεηο απνηεινχλ πάληνηε θαηαβνιέο έλαληη ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο πνπ εθθαζαξίδεηαη κεηά 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Πε θάζε πιεξσκή πξνο ηνλ αλάδνρν πξαγκαηνπνηνχληαη θξαηήζεηο, νη νπνίεο 
αλέξρνληαη ζε πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ζηελ πηζηνπνηνχκελε αμία ησλ εξγαζηψλ κεηά ηεο αλαινγνχζαο 

αλαζεψξεζεο θαη ζε δέθα ηηο εθαηφ (10%) ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζηελ 
πηζηνπνίεζε, κέρξηο φηνπ απηά ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Λ4412/2016 

φπσο ηξνπνπνηεζεθε θαη ηζρχεη (αξζξν 71 ηνπ Λ. 4782/2021).  
 

 

ΑΟΘΟΝ 45. Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο 

 
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ , ν αλάδνρνο , φηαλ ηνπ δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία , 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θαη αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο  κέρξη ην 15% ηεο αμίαο ηεο Πχκβαζεο 

ρσξίο ΦΞΑ  θαη έσο ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ 4412/2016 εθφζνλ επηηξέπεηαη . Πηελ 
πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν ε πξαγκαηηθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα λφκηκα παξαζηαηηθά 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 154 ηνπ Λ4412/2016 φπσο ηξνπνπνηεζεθε θαη ηζρχεη (αξζξν 73 ηνπ Λ. 4782/2021).  
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ΑΟΘΟΝ 46.  Ρειηθόο ινγαξηαζκόο 

 

Κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ, ππνβάιιεη ν αλάδνρνο ηνλ ηειηθφ 
ινγαξηαζκφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Λ4412/2016 φπσο ηξνπνπνηεζεθε θαη ηζρχεη (αξζξν 71 ηνπ Λ. 

4782/2021).  

 Κε ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ εθθαζαξίδνληαη νη εθαηέξσζελ απαηηήζεηο απφ ηε ζχκβαζε 
εθηέιεζεο, εθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαγελέζηεξεο δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο, 

ζπκβηβαζηηθήο ή δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 47.   Έθπησζε Αλαδόρνπ 

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

εληνιέο ηεο πεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ην λφκν, θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ 
εξγνιαβία , ζχκθσλα κε  ην άξζξν 160 ηνπ Λ4412/2016 φπσο ηξνπνπνηεζεθε θαη ηζρχεεη (αξζξν 78 ηνπ Λ 

4782/2021. 
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