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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1: Αληηθείκελν ηεο Δ..Τ.
1.1 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ) είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ θαη
ηερληθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ηα
ζρέδηα θαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ έρνπλ εγθξηζεί ή πξφθεηηαη λα εγθξηζνχλ αξκφδηα, ζα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν πνπ
αλαθέξεηαη παξαθάησ ζην άξζξν 2 θαη γηα ην νπνίν ζα ζπλαθζεί ε ζρεηηθή εξγνιαβηθή ζχκβαζε.
1.2 Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο φισλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο κε Α.Μ.
09/2016, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 750.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνχ ησλ απξφβιεπησλ, ηνπ
πνζνζηνχ Γ.Δ. θαη Ο.Δ. (18%), θαη ηνπ Φ.Π.Α. (24%).
ΑΡΘΡΟ 2: Σίηινο ηνπ έξγνπ, ζέζε, ραξαθηεξηζηηθά θαη αληηθείκελν ηνπ έξγνπ
Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη: «Καηαζθεπή αληηνιηζζεξνύ νδνζηξώκαηνο από ζθπξόδεκα ζε δηάθνξνπο
δξόκνπο κε κεγάιε θιίζε» Α.Μ. 09/2017 θαη αθνξά ηελ θαηαζθεπή αληηνιηζζεξνχ νδνζηξψκαηνο απφ
ζθπξφδεκα ζε δηάθνξνπο δξφκνπο ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο κε κεγάιε θιίζε.
ΑΡΘΡΟ 3: εηξά ηζρύνο ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ζε πεξίπησζε φκσο αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ
πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ παξαπάλσ ηεπρψλ θαζνξίδεηαη πάγηα φπσο παξαθάησ:
1. Σν ζπκθσλεηηθφ
2. Ζ Γηαθήξπμε
3. Σν Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
4. Σν Σηκνιφγην κειέηεο
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.)
6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο, Σ..Τ.
7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Τπεξεζία θαζψο θαη νη εγθεθξηκέλεο
Σερληθέο Μειέηεο πνπ ηπρφλ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, φπσο
ηειηθά ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.
10.Σν Υξνλνδηάγξακκα/Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
Δπίζεο έρνπλ ζπκβαηηθή ηζρχ, επφκελε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν:
(α) Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ.
(β) Οη Δπξσθψδηθεο.
(γ) Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ. .Δ. (ή ηνπ η. Τ. .Δ.).
(δ) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O.
ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ζην πεξηερφκελν ελφο θαη ηνπ απηνχ απφ ηα παξαπάλσ ζπκβαηηθά ζηνηρεία, ε
ηειηθή επηινγή αλήθεη ζηελ Τπεξεζία θαη ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί ρσξίο
αληηξξήζεηο ζε απηήλ θαη ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα απνδεκίσζε απφ
απηήλ ηελ αηηία.
ΑΡΘΡΟ 4: ύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
4.1 Ζ χκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε βάζε ηελ απφθαζε γηα έγθξηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη
γηα ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ δεκνπξαζία.
4.2 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππνγξάθεηαη ζρεηηθή ζχκβαζε απφ ηνλ Γήκαξρν Ζιηνχπνιεο, θαη ηνλ
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηεο Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ εηαηξείαο. Σν έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ
θαη φρη ζπζηαηηθφ ραξαθηήξα.
4.3 Ο Αλάδνρνο θαιείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ην N.4412/16 κέζα ζε
πξνζεζκία είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο. Ζ πξφζθιεζε γίλεηαη καδί κε ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία πξνζθνκίδεηαη θαη ε απαηηνχκελε εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/06.
4.4 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν κεηνδφηεο δελ εκθαληζηεί ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ή δελ πξνζθνκίζεη ηηο
απαηηνχκελεο εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο
ηνπ ζηελ δεκνπξαζία θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, Ν 4412/16.
4.5 Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ ζπκθσλεηηθνχ ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηελ αθξηβή
δηεχζπλζή ηνπ. Μέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ
δειψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Γηαθνξεηηθά θάζε θνηλνπνίεζε πνπ
γίλεηαη ζηελ παιαηφηεξε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν αλάδνρνο, επηθέξεη φια ηα λφκηκα απνηειέζκαηά ηεο. Ο
αλάδνρνο, θαηά ηνλ ίδην παξαπάλσ ρξφλν, δειψλεη εγγξάθσο αληίθιεην, θάηνηθν ηεο έδξαο ηεο δηεπζχλνπζαο
ππεξεζίαο. Ο αληίθιεηνο πξέπεη λα είλαη απνδεθηφο απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ζ δήισζε ηνπ αλαδφρνπ

ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε θαη ηνπ νξηδνκέλνπ σο αληηθιήηνπ φηη απνδέρεηαη ηνλ γελφκελν δηνξηζκφ ηνπ. Κάζε
θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ αληίθιεην ζεσξείηαη φηη γίλεηαη πξνο ηνλ αλάδνρν.
Αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ είλαη δπλαηή κε αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο. Ζ αληηθαηάζηαζε
ηζρχεη κφλν κεηά ηελ απνδνρή ηνπ λένπ αληηθιήηνπ απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία
έρεη πάληνηε ην δηθαίσκα λα δεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ, αλ απηφο αξλεζεί ηελ παξαιαβή εγγξάθσλ
ή απνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ έδξα ηνπ ή γεληθά θξηζεί αθαηάιιεινο. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη ρσξίο θακηά θαζπζηέξεζε λέν αληίθιεην.
4.6 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, χζηεξα απφ δηαγσληζκφ, επαλαυπνινγίδνληαη, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ έθπησζε, νη πξνβιεπφκελεο δαπάλεο γηα ηα απξφβιεπηα, ηελ αλαζεψξεζε θαη ην θφξν
πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.).
ΑΡΘΡΟ 5: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο. Δπίζεο ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο νξηζηηθέο θαη πξνζσξηλέο
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ, φπσο εγθξίζεθαλ κε ηελ Αξηζκ. απόθαζε ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273 (ΦΔΚ 2221
Β’/30-7-2012) «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ (ΔΣΔΠ) κε
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε όια ηα Γεκόζηα Έξγα» θαη ε εγθ. 26/4-102012 ΓΙΠΑΓ/νηθ/356 ηεο ΓΓΓΔ/ΓΔΝ.
Γ/ΝΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ/Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ θαη Δπξσθώδηθσλ, θαη νη Νφκνη δηαηάγκαηα
θαη Δγθχθιηνη πνπ αθνξνχλ ηα έξγα ηεο εξγνιαβίαο θαη πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί σο ηελ παξακνλή ηεο
εκεξνκελίαο δεκνπξαζίαο.
ΑΡΘΡΟ 6: Πξνζεζκίεο-παξαηάζεηο
6.1 Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε 12 (δώδεθα) κήλεο, κεηξνχκελε απφ ηελ
εκεξνκελία πξσηνθφιιεζεο ηεο χκβαζεο.
6.2 Μέζα ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ησλ 12 (δώδεθα) κελώλ, νξίδνληαη νη παξαθάησ ελδεηθηηθέο
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο(ζηάδηα), νη νπνίεο αξρίδνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέζα ζηηο νπνίεο
πξέπεη λα απνπεξαησζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε εξγαζίεο. Σα ζηάδηα είλαη ηέζζεξα:
Α - ηάδην 0,25 x Π (όπνπ Π ε ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ). = 3 κήλεο
Β - ηάδην 0,25 x Π (όπνπ Π ε ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ). =3 κήλεο
Γ - ηάδην 0,25 x Π (όπνπ Π ε ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ). =3 κήλεο
Γ - ηάδην 0,25 x Π (όπνπ Π ε ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ). =3 κήλεο
6.3 Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο θαη ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δίλεηαη κφλν κε έγθξηζε ηνπ θνξέα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη θαζπζηεξήζεηο δελ νθείινληαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα
ηνπ αλαδφρνπ.
Αθφκα επηηξέπεηαη παξάηαζε ζηηο παξαθάησ απνθιεηζηηθά αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βία :
α. Πεξηπηψζεηο ζενκεληψλ, πνπ ηπρφλ ζα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ζην έξγν.
Ζ παξάηαζε πξνζεζκίαο πνπ ζα δνζεί ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα εθηηκεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, αλάινγα κε ην
είδνο θαη ηνλ βαζκφ ησλ θαηαζηξνθψλ, πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζην έξγν, ε απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεη
απφ ηνλ Δξγνιάβν.
β. Γεληθή απεξγία ησλ εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ, πνπ παξαηείλεηαη πέξα απφ δέθα (10) εκέξεο ή δηαδνρηθέο
ηέηνηεο γεληθέο απεξγίεο, αιιά κε κηθξφηεξε δηάξθεηα απφ 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πνπ
αζξνηζηηθά μεπεξλνχλ ηηο 20 εκέξεο θαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα απφ ηελ εκέξα, πνπ ζα ππνγξάθεη ε χκβαζε,
κέρξη λα ηειεηψζεη ην έξγν.
6.3 Παξάηαζε πξνζεζκίαο, δελ ζα αλαγλσξηζηεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ηζρπξηζκνχ άγλνηαο ησλ εδαθηθψλ θαη
θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ησλ δπζθνιηψλ ιφγσ ηεο ζέζεψο ηνπ
(θπθινθνξηαθφ θιπ), ηνπ ρξφλνπ εθκεηάιιεπζεο ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ ή ηεο αδπλακίαο έγθαηξεο εμεχξεζεο
εξγαηψλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ απφ ηελ ειιεληθή ή μέλε βηνκεραλία.
6.4 Ζ νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή εξγαζία ζα βαξχλεη ηνλ ίδην θαη δελ
αλαγλσξίδεηαη θαλέλα δηθαίσκα γηα θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο.
Οη θάζε είδνπο άδεηεο γηα ππεξσξηαθή ή θαη λπθηεξηλή απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, ζα εθδνζνχλ κε κέξηκλα ηνπ
αλαδφρνπ.
Ζ Τπεξεζία, αλ ρξεηαζζεί, ζα ζπλεγνξήζεη ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε ρνξήγεζε ηέηνησλ αδεηψλ.
ΑΡΘΡΟ 7: Έιεγρνο θαη ζπκπιήξσζε κειεηώλ
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγμεη, κειεηήζεη θαη ζπκπιεξψζεη ηηο ππάξρνπζεο κειέηεο ρσξίο
πξφζζεηε δαπάλε θαη ακνηβή.
ΑΡΘΡΟ 8: Πξόγξακκα - αλαιπηηθό ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο έξγνπ
8.1 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 15 εκεξψλ θαη
λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 30 εκέξεο , απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα ππνβάιεη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, πξνζαξκνζκέλν ζηελ ρξνληθή πεξίνδν έλαξμεο ηνπ έξγνπ (άξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/16)
πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ.
ην ρξνλνδηάγξακκα ζα πεξηιακβάλνληαη νη ρξφλνη γηα ηελ εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, κε ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο, ε νπνία ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία. Απηφ ζα δηεπθξηληζηεί πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε ή ηελ
έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ.
Σν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ιεπηνκεξεηαθφ, ζα πεξηιακβάλεη δε, φρη κφλν ηνπο ρξφλνπο
εθηέιεζεο ησλ θαζ' έθαζηα εξγαζηψλ, αιιά θαη εθείλνπο ησλ απαξαίηεησλ πξνεξγαζηψλ, δνθηκψλ θιπ, φπσο
απαηηείηαη ή νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζηα άιια ηεχρε ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα γίλεηαη ζαθέο
φηη πεξηειήθζεζαλ ζ' απηφ φιεο νη απαηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, άκεζεο ή έκκεζεο γηα ηελ εκπξφζεζκε
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
Βαζηθέο δεζκεχζεηο γηα ηελ ζχληαμε ηνπ αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο είλαη:
α. Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο δώδεθα (12) κήλεο.
β. Οη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο πνπ πηζαλφλ λα νξίζεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.
Ζ ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Ο αλάδνρνο ζα επηιέμεη ην πιήζνο εθείλν
ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα θξίλεη φηη απαηηείηαη γηα ηελ ζχληαμε ελφο ξεαιηζηηθνχ θαη αληηπξνζσπεπηηθνχ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
8.2 Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη κπνξεί λα
ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηε ζεηξά θαη ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, αλάινγα
κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ πηζηψζεσλ, κέζα ζηα φξηα ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/16. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ
έξγνπ. Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή
νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα
θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ κε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ
πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ
ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ θαη απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα
θαηαζθεπήο απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα.
8.3 Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Σν
ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο εξγαζίεο πνπ
πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ
πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη
απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε.
8.4 O αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη
ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή
αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
θαη λα ην αλαπξνζαξκφδεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ παξεθθιίλεη απφ απηφ, νχησο ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε
ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ. Ζ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη
απφ ηηο πην βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζείηαη απζηεξά απφ ηελ επίβιεςε θαη ζε
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηεο
Γηεπζχλνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο.
ΑΡΘΡΟ 9: Πνηληθέο ξήηξεο - Έθπησζε Αλαδόρνπ
9.1 ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ ή ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ,
κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο ηα πνζά ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη ζηε χκβαζε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 Ν. 4412/16
9.2 Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ (ζπλνιηθή ή ηκεκαηηθέο)
θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο
επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ.
9.3 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο αλ δελ εθπιεξψλεη ηηο
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο
κε ηελ ζχκβαζε ή ην λφκν (άξζξν 160 Ν.4412/16)
9.4 Ζ δηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηνπ αλαδφρνπ, αλ ζπληξέρεη κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 160 ηνπ Ν. 4412/16
ΑΡΘΡΟ 10: Πξνθαηαβνιή
Γελ Πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν.
ΑΡΘΡΟ 11: Σξόπνο πιεξσκήο –θξαηήζεηο

11.1 Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ.(άξζξν 152
Ν.4412/16)
11.2 ηηο ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη θξάηεζε, γηα ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 152 παξ 12 Ν4412/16
11.3 Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο πιεξσκήο ηνπ Αλαδφρνπ εθδίδεηαη κε βάζε ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο
ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο απηνχ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχλ ηα κφλα
δηθαηνινγεηηθά, γηα ηελ έθδνζε εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, αληίηππα δε ή αληίγξαθα απηψλ, επηζπλάπηνληαη ζ'
απηφλ. άξζξν 152 παξ 13 Ν4412/16
11.4 Οη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη, ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/16
11.5 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο θαη ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο.
11.6 Γηα ηελ πιεξσκή απαηηείηαη Σηκνιφγην, θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, βεβαίσζε ΗΚΑ φηη έρνπλ εμνθιεζεί νη
πξνο απηνχο ππνρξεψζεηο θαη φηη άιιν έγγξαθν δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πνπ απαηηείηαη θαηά λφκν.
11.7
ε θάζε πιεξσκή ζα παξαθξαηνχληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Δπίζεο ζηελ πξψηε πηζηνπνίεζε ζα
παξαθξαηνχληαη ηα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο
ζηελ νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο. Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο
θαη επαλαιεπηηθήο, βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο θαη
εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ
11.8 ΑΡΘΡΟ 12: Αλαζεώξεζε Σηκώλ - θαλνληζκόο ηηκώλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηώλ
12.1 Ζ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ κνλάδνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Ν.4412/16
12.2 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
Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/16). Σν ίδην
ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κε εθηέιεζεο ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα θαη' απνθνπή
ηηκήκαηα ή θαη ηελ εθηέιεζε ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ κελ ζηα θαη' απνθνπή ηηκήκαηα αιιά ζε
πνζφηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ηηκνιφγην κειέηεο
εξγαζηψλ κε ηηκέο κνλάδνο.
12.3 Ζ θνζηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζα γίλεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ Ν 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 13: Δπηκεηξήζεηο
13.1 Γηα ηηο επηκεηξήζεηο ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο νη αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 151
ηνπ Ν 4412/16
13.2 Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν επηκεηξήζεσο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ησλ εξγαζηψλ
ηζρχνπλ απηά πνπ νξίδνληαη ζηα Σηκνιφγηα ηνπ έξγνπ
13.3 Γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ νξίδεηαη κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ν ηξφπνο επηκεηξήζεσο, ζα
επηκεηξεζνχλ θαη ζα πιεξσζνχλ νη κνλάδεο εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηηθά ζα εθηειεζζνχλ θαη δελ ζα ιεθζνχλ
ππφςε ηπρφλ πθηζηάκελεο ζπλήζεηεο γηα ηδησηηθά έξγα.
13.4 Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα
ζπλεξγεία θαη κέζα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηηο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ.
13.5 ε θάζε πεξίπησζε εθηειέζεσο εξγαζηψλ πνπ κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζα γίλνπλ «αθαλείο», ν Αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηεί ηελ Τπεξεζία επηβιέςεσο ηνπ έξγνπ, πξηλ θαη κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
απηψλ, γηα ηε ιήςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αθξηβή θαηακέηξεζε ησλ. Ο επηβιέπσλ
εηδνπνηεί κε ηελ ζεηξά ηνπ ηελ επηηξνπή Αθαλψλ εξγαζηψλ .
ε πεξίπησζε παξαιείςεσο ηεο εηδνπνηήζεσο απηήο ν Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη απνδεκίσζε
νχηε γηα ηε κεηαγελέζηεξε απνθάιπςε (έζησ θαη κε άξζε φισλ) ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ, νχηε θαη γηα ηπρφλ ζε
βάξνο ηνπ ιάζνο θαηά ηελ επηκέηξεζε απηψλ.
ΑΡΘΡΟ 14: Υξόλνο εγγύεζεο - παξαιαβή ηνπ έξγνπ
(15) Ο ρξφλνο εγγχεζεο (δειαδή ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο) ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηνλ
νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζε ηνπ , ζχκθσλα κε ηα άξζξα 157
παξ 1 θαη ην άξζξν 172 παξ 2 ηνπ Ν4412/16 νξίδεηαη ζε δέθα πέληε κήλεο απφ ηελ βεβαίσζε πεξάησζεο.
14.2 Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ' απηήλ ηελ εξγνιαβία εθδίδεηαη βεβαίσζε πεξάησζεο
ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί δσξεάλ ηα έξγα απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ
έξγνπ κέρξη θαη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο.
14.3 Γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα 170 &
172 ηνπ Ν. 4412/16
14.4 Γηα ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν.4412/16 Γελ
ζα γίλεηαη θακία δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε έζησ θαη ηκήκαηνο έξγνπ αλ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε έγθξηζε
ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο.

14.5 Δηδηθφηεξα, γηα ηελ έγθξηζε θαη παξαιαβή ησλ δαπέδσλ ησλ παηδηθψλ ραξψλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην
ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο.
ΑΡΘΡΟ 15: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
15.1 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/16 ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αληίθεηηαη ζε απηφ, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ
5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. φπσο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 17 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ Ζ
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκπιεξψλεηαη κε θξαηήζεηο ζηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο εληνιέο πιεξσκήο. Οη
θξαηήζεηο απηέο νξίδνληαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ
ειεγρζείζα πηζηνπνίεζε θαη ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ, πνπ ελδερνκέλσο πεξηιεθζνχλ ζηελ
πηζηνπνίεζε πξνζσξηλά κέρξη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο
ΑΡΘΡΟ 16: Δπζύλε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ
16.1 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο κε φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη ηα γεληθά θαη ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα ηα νπνία ζα εγθξηζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε.
Οπσζδήπνηε φκσο ν αλάδνρνο δηαηεξεί ηελ επζχλε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ.
16.2 χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηφζν γηα ηε ζχληαμε θαη εθαξκνγή ησλ
κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο θαη νπνηνζδήπνηε
έιεγρνο αζθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη θαζφινπ ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ηνπ.
16.3 Σν Πξόγξακκα Πνηόηεηαο ηνπ Έξγνπ (Π.Π.Δ), (άξζξν 158 ηνπ Ν.4412/16 πνπ ζα ππνβάιεη ν
αλάδνρνο κέζα ζε έλα κήλα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ΓΔΔΠ/νηθ.502/13.10.2000 (ΦΔΚ 1265 Β'), ΓΗΠΑΓ/νηθ. 611/24.7.2001
(ΦΔΚ 1013 Β'), ΓΗΠΑΓ/νηθ.501/1.7.2003 (ΦΔΚ 928 Β') ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκφζησλ
Έξγσλ θαη ησλ απνθάζεσλ: α) ΓΔΔΠπ/νηθ.4/ 19.1.2001 (Φε Κ 94 Β'), β) δ Δε ΠΠ/νηθ.110/12.5.2003 (ΦΔΚ 624
Β') ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, θαζψο θαη γ) ε Γ14/43309/5.3.2001
(ΦΔΚ 332 Β') ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ζα απνηειεί ην εζσηεξηθφ
θαλνληζηηθφ έγγξαθν ηνπ έξγνπ θαη ζα παξέρεη φια ηα εξγαιεία παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ζπγθέληξσζεο ησλ
ζηνηρείσλ, ηεθκεξίσζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαη αξρεηνζέηεζήο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη γηα ηα έξγα
ησλ νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηεο 2εο ηάμεο ηνπ ΜΔΔΠ, δελ απαηηείηαη
πξφγξακκα πνηφηεηαο έξγνπ. Σν Πξόγξακκα Πνηόηεηαο ηνπ Έξγνπ (Π.Π.Δ), είλαη ππνρξεσηηθό ζε θάζε
δεκόζην έξγν πξνϋπνινγηζκνύ > 1.500.000 € ρσξίο ΦΠΑ
16.4 Σν Π.Π.Δ. ζα ελζσκαηψλεη θαη ζα θσδηθνπνηεί φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ζα πεξηγξάθεη
ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο, ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ην
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη ζα θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηνλ
ηξφπν θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ζπγθέληξσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή.
16.5 Ο αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ θαη κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ
πιηθψλ θαη γεληθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο πγγξαθήο, ηηο
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα ινηπά εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα. Ο
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε φια ηα πιηθά, εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ είλαη
αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ηηο πεγέο ιήςεο ηνπο. Ο Αλάδνρνο
νθείιεη επίζεο λα επηζθεπάδεη, ζπληεξεί θαη αζθαιίδεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία έλαληη
παληφο θηλδχλνπ.
16.6 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηα γεληθά θαη ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα ηεο
κειέηεο θαη κε ηα ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε
ηνπ φηη γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο δελ δηθαηνχηαη θακία ηδηαίηεξε ακνηβή έζησ θαη αλ απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο
πξνθχπηεη νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηελ Τπεξεζία.
16.7 Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε δελ δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα
αληηκεησπίζεη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ή απφ ηπρφλ εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο.
16.8 Οπνηαδήπνηε δεκηά ή απψιεηα ζην έξγν είηε ζηα κεραλήκαηα είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο (εξγνηάμηα, ιαηνκεία
θιπ) πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή δνιηνθζνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγνιαβίαο, πιελ αλσηέξαο
βίαο, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαη λα ηελ απνθαηαζηήζεη.
16.9 Οπνηαζδήπνηε θχζεο δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο ή θαη ζε
πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ νθείινληαη ζε ακέιεηα ή ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν.
16.10 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο πνπ
επηβάιινληαη απφ ην Π. . 447/75 θαη 1073/8/(θΔΚ 260α/16.9.81) θαη φπνηα άιια δηαηάγκαηα έρνπλ εθδνζεί
πξφζθαηα θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιια κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο πξφιεςεο
αηπρεκάησλ.

16.11 ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο
παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο, έζησ θαη αλ νη ππεξγνιάβνη απηνί έρνπλ
ηχρεη ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο.
ΑΡΘΡΟ 17: Δξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη από ηελ Τπεξεζία ή άιινπο αλαδόρνπο
17.1 Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα κελ παξεκπνδίζεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ή απφ άιινπο
εξγνιήπηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζή
ηνπ.
17.2
Αληίζεηα ππνρξεψλεηαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη κε ηα κέζα πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεί ( πρ ηθξηψκαηα θιπ)
ξπζκίδνληαο έηζη ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ παξεκβάιεη θαλέλα εκπφδην ζηηο εξγαζίεο πνπ
εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή άιινπο αλαδφρνπο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη κε ηα
ζπλεξγεία ή ηνπο εξγνιάβνπο ησλ Δηαηξεηψλ θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο πνπ ζα εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή
ή ηηο παξπθέο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 18: Γηεύζπλζε ηνπ έξγνπ από ηνλ αλάδνρν - πξνζσπηθό αλαδόρνπ - πγηεηλή θαη αζθάιηζε
εξγαδνκέλσλ
18.1 Γηεχζπλζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν άξζξν 139 ηνπ Ν.4412/16
18.1.1 Πέξα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεηηθφ πεξί επηβιέςεσο θαηαζθεπήο έξγνπ άξζξν 136 Ν. 4412/16
ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:
α. Ζ παξνπζία ησλ ππαιιήισλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πνπ αζθνχλ ηελ Δπίβιεςε δελ απαιιάζζεη κε
θαλέλα ηξφπν ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε.
18.1.2 Ζ Γηεχζπλζε ησλ έξγσλ απφ πιεπξάο ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γίλεηαη απφ
ηερληθνχο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ Γ/λνπζα ππεξεζία . Ζ επί ηφπνπ ηνπ
έξγνπ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ είλαη ππνρξεσηηθή .
α. Ο επί ηφπνπ Μεραληθφο ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη ΠΔ Μεραληθφο Αξρηηέθησλ ή Πνιηηηθφο Μεραληθφο ή ΣΔ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο , ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο
γηα λα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν ζε φια ηα
ζέκαηα ηνπ Δξγνηαμίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαιαβήο ησλ εληνιψλ, εηδνπνηήζεσλ, νδεγηψλ ή
παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο ηεο ππνγξαθήο θάζε εγγξάθνπ θαη ζηνηρείνπ πνπ ε
ππνγξαθή ηνπ πξνβιέπεηαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ (παξαιαβέο, επηκεηξήζεηο, εκεξνιφγηα θιπ)
β. Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξαπάλσ πξνηεηλφκελνπ Μεραληθνχ, ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία κέζα ζε
είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη
ινηπά ιεπηνκεξή ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηα πξνζφληα θαη ηελ πείξα ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ
απφιπηε θξίζε ηεο λα κελ δίλεη ηελ έγθξηζή ηεο γηα ηνλ πξνηεηλφκελν Μεραληθφ ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
ζεσξήζεη φηη απηφο δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε.
γ. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηελ Τπεξεζία ηελ δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ
γξαθείσλ ηνπ θαζψο θαη ην εληεηαικέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα βξίζθεηαη ζ' απηά.
δ. Δξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ απηνχ ηερληθνχ δελ ζα
παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία.
ε. Ο επί ηφπνπ Μεραληθφο ηνπ αλαδφρνπ είλαη Τπεχζπλνο γηα ηελ έληερλε, άξηηα θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ θαη ηελ ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζην έξγν θαζψο θαη ηξίηνπ.
δ. Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ηνπ ππφςε επί ηφπνπ Μεραληθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ
απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ, ν δε αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ
νινθιήξνπ ππεχζπλνο, απέλαληη ζηελ Τπεξεζία.
18.2 Πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ άξζξν 140 Ν4412/16
18.2.1 ρεηηθά κε ηελ εθινγή ηνπ πξνζσπηθνχ ν Αλάδνρνο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 140 Ν. 4412/16
18.2.2 Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη Διιεληθφ ή αιινδαπφ πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
Ννκνζεζία. Σν αιινδαπφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα εθνδηαζηεί κε ζρεηηθή άδεηα παξακνλήο θαη
εξγαζίαο ζηελ Διιάδα κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή θαη ινηπή Ννκνζεζία.
18.2.3 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή αζηνρήζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ
ηνχηνπ, ε Τπεξεζία κπνξεί εθηφο ησλ άιισλ θπξψζεσλ γηα αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά λα ηνπ επηβάιεη θαη
πξφζηηκν κέρξη ηνπ δηπιαζίνπ ηεο δαπάλεο γηα πξνζσπηθφ πνπ ελψ ζα έπξεπε, θαηά ηα αλσηέξσ, λα ππάξρεη,
ιείπεη. Σνχην δε αλεμάξηεηα αλ ην πξνζσπηθφ απηφ είλαη κφληκν ή πεξηζηαζηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ.
18.2.4 Ζ παξνπζία ηνπ αλσηέξσ πεξηγξαθνκέλνπ πξνζσπηθνχ ζα ειέγρεηαη αδηάιεηπηα απφ ηελ Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία θαη ζε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο κε ζπκκφξθσζεο, πιελ ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ, ζα ελεκεξψλεηαη
ε Πξντζηακέλε Αξρή γηα πεξαηηέξσ ζρεηηθέο ελέξγεηεο.

18.3 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδόκελσλ
18.3.1 O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο,
Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.
18.3.2 Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ηεξήζεσο ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο, αλαθέξνληαη παξαθάησ
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νξηζκέλα ζεκεία ηεο Ννκνζεζίαο:
α. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πξνζσπηθφ επίβιεςεο ηεο Τπεξεζίαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πκβνχισλ Δπίβιεςεο θαη Γηαρείξηζεο), θαζψο θαη ζε θάζε άιιν πξφζσπν πνπ
βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ Έξγνπ, ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.) θαη λα
παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο. Δλδεηθηηθά ηα Μ.Α.Π. ζα είλαη, πξνζηαηεπηηθά θξάλε,
κπφηεο αζθαιείαο, πιαζηηθέο γαιφηζεο, θσζθνξίδνληα παλσθφξηα (γηα ην ρεηκψλα), θσζθνξίδνληα γηιέθα (γηα
ην θαινθαίξη), πξνζηαηεπηηθά γάληηα, σηναζπίδεο, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη θαπέια ειίνπ, θνπηηά Πξψησλ
Βνεζεηψλ, έλα γηα ηα γξαθεία θαη έλα γηα θάζε φρεκα ηνπ εξγνηαμίνπ, κάζθεο δηαθφξσλ ηχπσλ, δψλεο
ζπγθξάηεζεο, αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο ηχπνπ SCBA θ.ι.π.
β. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαηαιιήισλ πηλαθίδσλ ή θσηεηλψλ
ζεκάησλ επηζήκαλζεο θαη απαγφξεπζεο πξνζέγγηζεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ, θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθψλ θαη
ζπκβνπιεπηηθψλ πηλαθίδσλ ηφζν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, φζν θαη γηα ηνπο θηλνχκελνπο ζηνπο ρψξνπο ησλ
εξγνηαμίσλ ή / θαη ζηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή θνληά ζε απηέο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε πφζηκν λεξφ, εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο,
θαζψο επίζεο λα εμαζθαιίζεη κέζα θαη ρψξνπο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ.
18.3.3 Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ φια ηα παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά
ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε πινπνίεζε θαηφπηλ
ππνδείμεσλ ησλ αξκνδίσλ κεραληθψλ, ζπληνληζηψλ θαη ηερληθψλ αζθαιείαο ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ
αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ γεληθά φζα
νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ απηή, ζα εθαξκφδνληαη
νη δηεζλείο θαλνληζκνί πξνιήςεσο αηπρεκάησλ.
18.3.4 Αθφκε ζα πξέπεη λα είλαη πάληνηε δηαζέζηκα πξνο έιεγρν απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θαη κε θνξείο
ηα ζεσξεκέλα ή κε βηβιία πνπ απαηηεί ε λνκνζεζία φπσο ην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο (Ν 1396/83 θαη Π.
. 1073/81).
18.4 Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην*.
18.4.1 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
18.4.2 ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα
ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν 4412/16
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Απ
), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη
ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο
αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
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).
18.4.3 χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα:
18.4.3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε -ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) -Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο
(ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα :
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ
γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν
πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ
γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ η α ν πνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο
ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π. . 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ
(η.) π ΠεΥσ ΓΔ 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.)
π ΠεΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182).
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ
ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο (Φα Τ).
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια
εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αληίζηνηρα ν
ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε
ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ:
ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην
Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182).
2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ:
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία
ζηελ θαηαζθεπή.
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο :Π. .305/96 (αξζ.12 παξάξηεκα ΗΗ).
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα:
ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα
Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α' ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/2511-2011) θαη
ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ.
3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ
Έξγνπ: ΤΑ ΓΔε Ππ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔρ Ωδ Δ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 αξ.(73 θαη 75).
4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη
θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ: ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη Τα ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)
ΤΠΔΥΩΓΔ.
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ
6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31 -3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
18.4.3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο - ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνύ αζθαιείαο.
β.. Να γλσζηνπνηήζεη ζην ΚΔΠΔΚ ηνλ ηερληθό αζθαιείαο πνπ έρεη νξίζεη.
γ. Γξαπηή εθηίκεζε επαγγεικαηηθνύ θίλδπλνπ.
δ. 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).
ε. 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).
ή 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 ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4), νθείιεη λα
αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ
εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5
ηνπ Ν.3850/10. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν.
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε
δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή

επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. Ο αλάδνρνο
νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά
αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα
φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43
παξ.2α).
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο
κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ).
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9).
18.4.3.3 Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ
πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην
ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο.
Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο
Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φηη αθνξά ηα
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ:
ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ. πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /129-2003.
18.4.3.4 πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ)
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην ΖΜΑ 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.
18.4.4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην
18.4.4.1 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. lV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2).
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα
απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ: Π 1073/81
(αξ.92 -95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6).
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο δηάζσζεο θαη
εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ
& επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ.: ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96
(αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45).
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ
πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ): ΠΓ 1073/81 (αξ.109,110), Ν.1430/84
(αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14).
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο:
πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ,
εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν
εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ: Π. . 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.1618), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π. . 396/94, Π. .
305/96 (αξ.9,παξ.γ).
18.4.4.2 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:-ηελ 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. 4 7 , 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.8591), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ. 8), π 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:
i)
θξαδαζκνχο: ΠΓ 176/05,
ii)
ζφξπβν: Πδ 85/91, ΠΓ 149/06,
iii)
πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: ΠΓ 397/94, iv)
πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο: Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10.
18.4.4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο -απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ.
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2). α. Ο
αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη
δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ
ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα,
θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ): ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94
θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. 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
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 π 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 ).
18.4.5.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:
18.4.5.1 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. Ill ), 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.
18.4.5.2 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.
Ill), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II
παξ. 10 ).

18.4.5.3
Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο ζε ύςνο,
Δξγαζίεο ζε ζηέγεο.
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ. 9 παξ.4
παξαξη. Ill), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. ΐλ κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα II παξ.4-6,14).
18.4.5.4
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. Ill),
Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99.
18.4.5.5
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. Ill), ΠΓ 305/96
(αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 12).
18.4.5.6
Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ.
(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο
πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ
ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Ν.495/76, Πδ
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. Ill), 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 3009/2/21γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV
κέξνο Β ηκήκα II παξ.10).
18.4.5.7 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. Μ!), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. Μ κέξνο Β ηκήκα II παξ.8.3 θαη παξ.13).
18.4.6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ
ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ»
Α. ΝΟΜΟΙ
Ν.495/76
Ν.1396/83
Ν.1430/84
Ν.2168/ 93
Ν.2696/99
Ν.3542/07
Ν.3669/08
Ν.3850/10
Ν.4030/12

ΥΕΚ 337/Α/76
ΥΕΚ 126/Α/83
ΥΕΚ 49/Α/84
ΥΕΚ 147/Α/93
ΥΕΚ 57/Α/99
ΥΕΚ 50/Α/07
ΥΕΚ 116/Α/08
ΥΕΚ 84/Α/10
ΥΕΚ 249/Α/12
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ

Π.Δ.413/77
Π.Δ.95/78
Π.Δ.216/78
Π.Δ. 778/80
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 225/89
Π.Δ. 31/90
Π.Δ. 70/90
Π.Δ. 85/91
Π.Δ. 499/91
Π.Δ. 395/94
ΠΔ. 396/94
ΠΔ. 397/94
ΠΔ. 105/95
Π Δ. 455/95
ΠΔ. 305/96

ΥΕΚ 128/Α/77
ΥΕΚ 20/Α/78
ΥΕΚ 47/Α/78
ΥΕΚ 193/Α/80
ΥΕΚ 260/Α/81
ΥΕΚ 106/Α/89
ΥΕΚ 31/Α/90
ΥΕΚ 31/Α/90
ΥΕΚ 38/Α/91
ΥΕΚ 180/Α/91
ΥΕΚ 220/Α/94
ΥΕΚ 220/Α/94
ΥΕΚ 221/Α/94
ΥΕΚ 67/Α/95
ΥΕΚ 268/Α/95
ΥΕΚ 212/Α/96

ΠΔ. 89/99
ΠΔ. 304/00
ΠΔ. 155/04
ΠΔ. 176/05
ΠΔ. 149/06
ΠΔ. 2/06
ΠΔ. 212/06
ΠΔ. 82/10
ΠΔ. 57/10

ΥΕΚ 94/Α/99
ΥΕΚ 241/Α/00
ΥΕΚ 121/Α/04
ΥΕΚ 227/Α/05
ΥΕΚ 159/Α/06
ΥΕΚ 268/Α/06
ΥΕΚ 212/Α/06
ΥΕΚ 145/Α/10
ΥΕΚ 97/Α/10
Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΟΥΑΕΙ

ΤΑ 130646/84
ΚΤΑ 3329/89
ΚΤΑ 8243/1113/91
ΚΤΑ αρ.οικ. Β.4373/1205/93
ΚΤΑ 16440/Υ. 10.4/445/93
ΚΤΑ αρ. 8881/94
ΤΑ αρ. οικ. 31245/93
ΤΑ 3009/2/21-γ/94
ΤΑ 2254/230/Υ. 6.9/94
ΤΑ 3131.1/20/95/95
ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95
ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96
Τ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΚΤΑ αρ.οικ. 16289/330/99
ΚΤΑ αρ.οικ. 15085/593/03
ΚΤΑ αρ. Δ13ε/4800/03
ΚΤΑ αρ.6952/11
ΤΑ 3046/304/89
ΤΑ Υ.28/18787/1032/00
ΤΑ αρ. οι κ. 433/2000
ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01
ΤΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/177/01
ΤΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/889/02
ΤΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11
ΤΑ 21017/84/09
Πυροςβεςτική διάταξη 7,
Απόφ. 7568.Υ.700.1/96

ΥΕΚ 154/Β/84
ΥΕΚ 132/Β/89
ΥΕΚ 138/Β/91
ΥΕΚ 187/Β/93
ΥΕΚ 765/Β/93
ΥΕΚ 450/Β/94
ΥΕΚ 451/Β/93
ΥΕΚ 301/Β/94
ΥΕΚ 73/Β/94
ΥΕΚ 978/Β/95
ΥΕΚ 677/Β/95
ΥΕΚ 1035/Β/96
ΥΕΚ 113/Β/97
ΥΕΚ 987/Β/99
ΥΕΚ 1186/Β/03
ΥΕΚ 708/Β/03
ΥΕΚ 420/Β/11
ΥΕΚ 59/Δ/89
ΥΕΚ 1035/Β/00
ΥΕΚ 1176/Β/00
ΥΕΚ 686/Β/01
ΥΕΚ 266/Β/01
ΥΕΚ 16/Β/03
ΥΕΚ 905/Β/11
ΥΕΚ 1287/Β/09
ΥΕΚ 155/Β/96
Δ. ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ

ΕΓΚΤΚΛΙΟ 27/03
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6/08
ΕΓΚΤΚΛΙΟ .ΕΠ.Ε

ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΙΠΑΔ/ οι κ/215/31 -3-08
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΔΑ: Β4Λ1Λ-ΚΥΖ

ΑΡΘΡΟ 19: Ηκεξνιόγην έξγνπ - Μεηξών έξγνπ
Ο αλάδνρνο ζα ηεξεί θαζεκεξηλά εκεξνιφγην έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 Ν.4412/16
θαη ζα έρεη έλα αληίγξαθν ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ζην Γξαθείν ηνπ
Δξγνηαμίνπ.
19.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα θαηαξηηζζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ,
βηβιηνδεηεκέλα ηεχρε κε δηπιφηππεο αξηζκεκέλεο ζειίδεο, γηα ηελ ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ
βηβιίνπ θαηακέηξεζεο αθαλψλ εξγαζηψλ.
19.2
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, ζηε ιήςε, επεμεξγαζία θαη παξάδνζε ζηελ
Τπεξεζία κίαο ζεηξά θσηνγξαθηψλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θάζεηο

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, κε επεμεγεκαηηθνχο ππφηηηινπο, αξίζκεζε θαη
επηζήκαλζε ηεο νπηηθήο γσλίαο ιήςεο.
Ζ παξάδνζε ησλ παξαπάλσ πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο Βεβαίσζεο Πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ.
Δπίζεο, νη σο άλσ θσηνγξαθίεο ζα παξαδνζνχλ θαη ζε ςεθηαθή κνξθή (CD).
19.4 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαξηίζεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, καδί κε ηελ Σειηθή Δπηκέηξεζε,
Μεηξψν ηνπ Έξγνπ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηα «σο θαηαζθεπαζηή» ζρέδηα ηνπ έξγνπ. Παξάιεηςε ππνβνιήο
ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε ππνγξαθή ηεο, θαηά ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Π. . 609/85,
ηειηθήο επηκέηξεζεο, επί πιένλ ζπλεπάγεηαη ηελ ζχληαμε θαη εθηχπσζή ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία ζε βάξνο θαη γηα
ινγαξηαζκφ ησλ Αλαδφρσλ θαη πξφζζεηε πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην ηξία ηνηο ρηιίνηο (3%ν) ηνπ αξρηθνχ
ζπκβαηηθνχ πνζνχ.
19.5 Οη δαπάλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνληαη θαηά αλνηγκέλν ηξφπν ζηηο ηηκέο
κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.
ΑΡΘΡΟ 20: Φάθεινο & ρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΦΑΤ & ΑΤ) ηνπ έξγνπ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, βάζεη ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Π. . 305/96, λα εθπνλήζεη ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θαη λα θαηαξηίζεη Φάθειν Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο γηα ην έξγν. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα αλαπξνζαξκφδεη ηα ΑΤ &
ΦΑΤ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. Μεηά ην
πέξαο ησλ εξγαζηψλ ν ΦΑΤ αλαπξνζαξκφδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ
έξγνπ έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε θαη παξαδίδεηαη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. χκθσλα κε ηελ εγθχθιην
30/2000, ν ΦΑΤ είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 21: ύζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο (ΟΓΑΤΔ) (ΑπνθΓΙΠΑΓ/889/02 ,ΦΔΚ-16/Β/14-1 -03)
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο θίλδπλνο
ζην ειάρηζην.
Ωο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην ΟΓΑΤΔ νξίδνληαη ηα εμήο:
21.1 Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ.
21.2 Οξηζκφο ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη ηαηξνχ Δξγαζίαο.
Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα νπνία
ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθαιείαο θαη πγείαο, θαζψο θαη ηνπ
γηαηξνχ Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Ν1568/85, ΠΓ-17/96, ΠΓ305/96, ΠΓ-294/88). Ζ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη πγείαο
ηεο Δξγαζίαο θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία
θαη ζην αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθαιείαο,
ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη γηαηξνχ Δξγαζίαο, αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θιπ ν αλάδνρνο κπνξεί
λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή/θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (ΠΓ-95/99, ΠΓ-17/96) απφ ην
Τπνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΞΤΠΠ).
21.3 Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα ΑΤΔ.
21.4 Οξγάλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ ππεξγνιάβσλ.
21.5 Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθαιείαο. 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
21.6 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.
21.7 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.
21.8 Άιιεο πξνβιέςεηο Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην έξγν πξνο ην αξκφδην
ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ. Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα ΑΤΔ.
Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην εξγνηάμην. Πξφβιεςε γηα
ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα ΑΤΔ κε ην ζπληνληζηή ΑΤΔ θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο, παξνπζία ηνπ
ηερληθνχ αζθαιείαο θαη νπ ηαηξνχ εξγαζίαο.
21.9 Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ.
Ο ζπληνληζηήο αζθαιείαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ
Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα ΑΤΔ θαη λα
ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ ΦΑΤ. Σν ΑΤ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε ΦΑΤ

εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζηνλ ΚηΔ ελεκεξσκέλνο ψζηε λα
πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
παξαδνζεί απφ ηε Τπεξεζία ΑΤ θαη ΦΑΤ ζηνλ αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηε
ζχληαμε ησλ, αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην.
Σν ΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:
21.9.1 Γεληθά Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ
χληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ηνηρεία ηνπ
ππφρξενπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ
21.9.2 Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο.
21.9.3 ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.
21.9.4 Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ.
21.9.5 Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ.
21.9.6 πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ
21.9.7 Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α' Βνεζεηψλ.
21.9.8 Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο π.ρ. εηδηθνί ηχπνη
ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ, ή επηρσκάησλ θιπ θαη δηαηάμεηο γηα πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία
ζε χςνο.
21.9.9 Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησ θάζεσλ θαη ππνθχζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν
ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
21.9.10Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα θηλδχλσλ, ησ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο
θαη ππφθπζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο π.ρ.
X = Υακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ
Μ = Μέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ
Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ
ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη επηπιένλ
απνξξένληεο θίλδπλνη.
21.9.11 Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ.
21.9.12 Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ
πξφιεςε ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά κέηξα εξγαζίαο πνπ έρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (Παξάξηεκα II ηνπ Αξ. 12 ηνπ Π. .
305/96).
Ο ΦΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο :
21.9.A Γεληθά
Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ αθξηβήο δηεχζπλζε έξγνπ αξηζκφο αδείαο ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ζηνηρεία
ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ ΦΑΤ.
21.9. Β ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ παξαδνρέο κειέηεο ηα ζρέδηα "σο
θαηαζθεχαζζεη''
21.9. Γ Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ ,π.ρ. εξγαζίεο
ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θιπ.
Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ,
ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ θιπ.) ζηελ
ππξαζθάιεηα θιπ.
21.9. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ.
Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη :
Σνλ θαλνληζκφ 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 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 θιπ.
Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ
έξγνπ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε
δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη
εθαξκνγή ησλ ΑΤ -ΦΑΤ.
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ.
ΑΡΘΡΟ 22: Γαπάλε ζύληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ (Απνθ-ΓΙΠΑΓ/889/02 ,ΦΔΚ-16/Β/14-1-03)

Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχληαη
απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε
ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 23: Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ ρξήζε κεραλεκάησλ έξγσλ (ΜΔ)
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ , γηα ηα κεραλήκαηα έξγσλ ηζρχνπλ ηα εμήο :
'Όια ηα ΜΔ πξέπεη λα έρνπλ άδεηα θαη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, ρξήζεο ΜΔ, ζχκθσλα κε ην Αξζ-88, ηνπ
ΚΟΚ.
Γηα ηελ θπθινθνξία, ρξήζε ησλ ΜΔ απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ ηχπνπ απηψλ, ζχκθσλα κε ην Αξζ84, ηνπ ΚΟΚ.
'Όια ηα ΜΔ πξέπεη λα παξέρνπλ αζθάιεηα θαηά ηε ρξήζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηα Αξζ-84, Αξζ-92 θαη ηνπ
ΚΟΚ.
Γηα φια ηα ΜΔ πξέπεη λα θαηαβάιινληαη απφ ηνπο θαηφρνπο απηψλ ηα εηήζηα ηέιε ρξήζεο ΜΔ, ζχκθσλα κε ην
Αξζ-20, ηνπ Ν-2052/92 (ΦΔΚ-94/Α/92) θαη ην Αξζ-26, ηνπ Ν-2682/99 (ΦΔΚ-16/Α/99). 'Όια ηα ΜΔ πξέπεη λα
έρνπλ αηνκηθή αζθάιηζε, κε βάζε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπο θαη φρη κε ηνλ αξηζκφ πιαηζίνπ ηνπο, ζχκθσλα
κε ην Αξζ-103, ηνπ ΚΟΚ.
Ζ ρξήζε νπνηνπδήπνηε κεραλήκαηνο ζην έξγν, γίλεηαη κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη πξνυπνζέηεη ηελ άξηζηε
κεραληθή ηθαλφηεηα ηνπ θαζψο θαη ηελ παξνρή αζθάιεηαο ζην ρεηξηζηή θαη γεληθφηεξα ην πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ
θαη φηη ζε θακία πεξίπησζε θαη κε θαλέλα ηξφπν δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε δεκία ζε αλζξψπνπο,
θηλεηά ή αθίλεηα, κε δεδνκέλν φηη ην έξγν ηεο δηακφξθσζεο πινπνηείηαη ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή.
Δπίζεο ν αλάδνρνο, ρσξίο εηδνπνίεζε από ηελ Τπεξεζία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία,
αληίγξαθα πιεξσκήο ηειώλ θπθινθνξίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ησλ
κεραλεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην έξγν αλεμάξηεηα από ην εάλ αλήθνπλ ή όρη ζηελ θπξηόηεηα
ηνπ αλαδόρνπ.
ΑΡΘΡΟ 24: Πιεξνθόξεζε - δεκνζηόηεηα
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη θαη λα αλαξηήζεη, ρσξίο επηπιένλ ακνηβή, ζε ζέζεηο πνπ ζα ηνπ
ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα γηα ην έξγν. Οη δηαζηάζεηο ησλ πηλαθίδσλ θαη ην
πεξηερφκελφ ηνπο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα
αλαγξάθνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία,
ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 25 : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Ζ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο, ε αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο:
-Σνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ Α' 147) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηψλ , & Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)
-Οη δηαηάμεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε κνξθή Α.Δ. θαη ηνπ
ειέγρνπ ηεο ηπρφλ χπαξμεο αζπκβίβαζησλ ηδηνηήησλ απφ ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο θ.ιπ. [άξζξν
20 παξ. 7 θαη 31 - 34 ηνπ ΚΓΔ θαη ε Κ.Τ.Α. 20977/23-8-2007 ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ
Β'/1673/23-8-2007) «πεξί ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005» θαη απφθαζε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/05 (Φ.Δ.Κ. Β'1590)].
-Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α' 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» θαη ηνπ άξζξνπ 27
ηνπ Ν. 2166/1993 (ΦΔΚ Α' 137) «Κίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ, δηαξξπζκίζεηο ζηελ έκκεζε θαη άκεζε
θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο» γηα θξάηεζε 6%ν ζην ΣΜΔΓΔ.
-Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
θσδηθνπνίεζε), θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π. ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή
εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 27: Δγθύθιηνη - Πξνδηαγξαθέο
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ έξγσλ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη εθαξκφδνληαη αληίζηνηρνη πξνο ην είδνο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, νη αλαθεξφκελεο ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή
ππνρξεψζεσλ ή ην ηηκνιφγην.
ΑΡΘΡΟ 28: Πεξηερόκελν ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ

Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, θαη ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη
θακηάο άιιεο πιεξσκήο ή απνδεκίσζεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλν εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο. χκθσλα κε ηα
παξαπάλσ ζε φιεο ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη :
α) Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο κεραλεκάησλ δειαδή κηζζψκαηα,
ηα απαηηνχκελα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ε ιφγσ εκεξαξγηψλ γηα νπνηαλδήπνηε αηηία επηβάξπλζε, νη δαπάλεο
παξαιαβήο κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη επηζηξνθήο ησλ κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα
αζθάιηζηξα απηψλ.
β) Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ησλ ζπλεξγείσλ θαη ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, απφ εξγνδεγνχο,
κεραλνδεγνχο, ρεηξηζηέο, κεραλνηερλίηεο, ηερλίηεο εηδηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο, γηα εκεξνκίζζηα
απηψλ, εκεξαξγίαο, αζθαιίζεηο, ψξεο αξγίαο, έθηαθηνπο ρξεκαηηθέο παξνρέο θ.ι.π.
γ) Οη δαπάλεο ησλ απαηηνχκελσλ γηα έθαζην είδνο εξγαζίαο πιηθψλ κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ησλ
κεηαθνξψλ απηψλ κε θάζε κέζν απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, θαζψο θαη θάζε
πιηθνχ κε ξεηψο θαηνλνκαδνκέλνπ, αι' ελδερνκέλσο απαηηνχκελνπ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
δ) Οη ηπρφλ δαπάλεο παληφο είδνπο αζθαιίζεσλ ησλ πιηθψλ θαη απνδεκηψζεσλ γηα ηελ πξνζσξηλή θαηάιεςε
εθηάζεσλ πξνο κεηαθνξά ή απνζήθεπζε απηψλ.
ε) Σα έμνδα απνζβέζεσο, απνζεθεχζεσο θαη θπιάμεσο ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ.
ζη) Κάζε δαπάλε έζησ κε ξεηψο θαηνλνκαδφκελε, αιιά απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλν εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο.
Οπδεκία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ, είηε σο πξνο ηηο πνζφηεηεο θαη
ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο ησλ ζε θάζε εξγαζία εηζεξρνκέλσλ πιηθψλ, είηε σο πξνο ηηο απνδφζεηο ησλ
εξγαηνηερληηψλ, είηε σο πξνο ηηο ηηκέο εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ, κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ εηο ηνλ
δηαγσληζκφ.
ΑΡΘΡΟ 29: Πνηόηεηα πιηθώλ, Έιεγρνο απηώλ, Γείγκαηα
Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ αληηζηνίρσλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ. Γείγκαηα πιηθψλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε πξν ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο. Τιηθά θαη
ινηπά είδε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρσξίο έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο ζα απνξξίπηνληαη εθ' φζνλ δηαπηζησζεί ε
αθαηαιιειφηεηά ηνπο.
Σα απαηηνχκελα δείγκαηα θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία, ζα ιακβάλνληαη εγθαίξσο πξηλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζα
εμεηάδνληαη απφ ηελ ππεξεζία. ηε ζπλέρεηα φηαλ απαηηείηαη, ηα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη πξνο εμέηαζε ζε
θαηάιιειν θξαηηθφ εξγαζηήξην δνθηκήο πιηθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ζπζθεπάδνληαη θαηαιιήισο θαη ζα
αλαγξάθνπλ ην φλνκα ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ, γηα ηα πιηθά εκπνξίνπ, γηα δε ηα αδξαλή πιηθά ηνλ ηφπν
πξνέιεπζεο, ηελ νλνκαζία θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη ην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη φηη ηα πιηθά ηα
νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαπνθξίλνληαη πξνο ην δείγκα. Δπίζεο ζα αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ
ειέγρνπ ζην νπνίν ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά.
ΑΡΘΡΟ 30: Αλαινγίεο πιηθώλ
Πξέπεη λα ηεξνχληαη επαθξηβψο θαη εμαθξηβσκέλα νη ζην ηηκνιφγην ή ηελ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
θαζνξηδφκελεο αλαινγίεο πιηθψλ.
ΑΡΘΡΟ 31: Μεραληθόο Δμνπιηζκόο
Ο ηπρφλ απαηηνχκελνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κεραληθφο εμνπιηζκφο, πξνβιέπεηαη θαη θαζνξίδεηαη εθάζηνηε
εηο ηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Ο εμνπιηζκφο απηφο αλ δελ δηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν, ζα εμεπξίζθεηαη
κε επζχλε θαη κε δαπάλεο απηνχ.
ΑΡΘΡΟ 32: Αηπρήκαηα θαη δεκίεο
Οη αλάδνρνη έξγσλ, εθηεινπκέλσλ εληφο αζθαιηζηηθψλ πεξηνρψλ ΗΚΑ ππνρξενχληαη λα αζθαιίζνπλ φιν ην απ'
απηνχο απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ. ηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ εθηεινχληαη εθηφο αζθαιηζηηθψλ πεξηνρψλ
ΗΚΑ, νη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ αζθάιηζε ηνπ ηπρφλ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη
ην νπνίνλ είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη δελ έρεη δηαθνπή ε αζθάιηζή ηνπ.
Σν ππφινηπν πξνζσπηθφ ππνρξενχηαη επίζεο λα αζθαιίζεη ζε κία απφ ηηο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Γεκφζην
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ζ δαπάλε γηα ηα ππφ ηνπ αλαδφρνπ θαηαβιεηέα αζθάιηζηξα, ζην ζχλνιφ ηνπο δειαδή
ηεο εξγνδνηηθήο εηζθνξάο θαη εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ βαξχλεη ηνχηνλ.
ε θακηά πεξίπησζε δχλαηαη λα επηβαξπλζεί ν εξγνδφηεο κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ ελ γέλεη
πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη κε απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ
αλαδφρνπ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ θαη ζε θάζε θχζεσο θνηλσθειή έξγα.

ΑΡΘΡΟ 33: Φόξνη, Σέιε θαη θξαηήζεηο
1. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ λφκσλ
θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη ππνρξενχηαη ζηελ
θαηαβνιή πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ εθάζηνηε ππφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, βάζεη απνθάζεψο
ηνπ, θαζνξηδνκέλσλ δψξσλ, ιφγσ ενξηψλ Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ, σο θαη εκεξψλ ππνρξεσηηθήο αξγίαο θαη
ηπρφλ επηδφκαηνο αξγίαο.
2. Δάλ κεηά ηελ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ Γηαγσληζκνχ επηβιεζνχλ θφξνη, ηέιε ή θξαηήζεηο ή θαηαξγεζνχλ
πθηζηάκελνη ηνηνχηνη, ην αληίζηνηρν πνζφ θαηαβάιιεηαη επί πιένλ ή εθπίπηεη αληηζηνίρσο απφ ηνπο
ινγαξηαζκνχο ηνπ αλαδφρνπ, πηζηνπνηνπκέλνπ ή αθαηξνπκέλνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επί πιένλ ή επί ειάησλ
πνζνχ.
ΑΡΘΡΟ 34: Μειέηε ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηελ δεκνπξαζία απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη ν Αλάδνρνο :
-Έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ εηδηθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, δειαδή :
-ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ,
-ηνπο ηξφπνπο πξνζπέιαζεο θαη ηα πξνβιήκαηα θπθινθνξίαο,
-ηηο απαηηνχκελεο κε θάζε κέζνλ κεηαθνξέο,
-ηηο ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο πξντφλησλ εθζθαθήο,
-ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ,
-ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θάζε άιιε ηνπηθή, εηδηθή θαη γεληθή ζπλζήθε,
-ηε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο (πςνκεηξηθά, θηι.) θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ, ηηο ηδηνκνξθίεο θαη
ηε θχζε ηνπ εδάθνπο ζην δηαηηζέκελν γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ γήπεδν,
-ηε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπέιαζεο,
-ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ θαηάιιεισλ εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ
πεξηνρή,
-ην είδνο θαη ηα κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο), ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,
-ηηο δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα
ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο,
-ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο εξγαηηθψλ ρεηξψλ, λεξνχ θαη ξεχκαηνο,
-ηηο δπζρέξεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο παξάιιεια ιεηηνπξγνχζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ηδξχκαηνο ησλ νπνίσλ
ε ιεηηνπξγία δελ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ή λα παξελνριείηαη,
-ηελ παξάιιειε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ απφ παηδηά,
-ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη ηα νπνία κπνξεί θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζνπλ
ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ θαη ηέινο
-φηη ηα έξγα ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηε χκβαζε θαη ηε Μειέηε πξνο ηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί.
-Έρεη κειεηήζεη κε θάζε πξνζνρή, ηα ζρέδηα ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ εθαξκνγήο θαη ηα ηεχρε ηεο κειέηεο
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
-Αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθέο ζπλζήθεο θαη
φξνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη φηη δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε πνπ έρεη γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ
πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, αλ παξέιεηςε λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα ή λα δεηήζεη
θάζε πιεξνθνξία, πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ κειέηε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γεληθά.
-Δπεηδή είλαη πηζαλφ νξηζκέλεο εξγαζίεο λα εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο ππξθαγηάο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη έγθαηξα λα
ελεκεξψλεη ηελ επίβιεςε γηα ηελ εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ (π.ρ. ρξήζε ηξνρνχ, ειεθηξνζπγθφιιεζε) θαη λα
ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα πξφιεςεο (απνκάθξπλζε απφ ηα εχθιεθηα ζεκεία, ρξήζε ππξάληνρσλ
θαιπκκάησλ) θαη ππξφζβεζεο (δηάζεζε επαξθψλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ θαη εηδνπνίεζε γηα ηηο εξγαζίεο ζηελ
Π.Τ.).
ΑΡΘΡΟ 35: Φύιαμε πιηθώλ, ππαξρνπζώλ θαηαζθεπώλ θαη κέζσλ. Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο
α) Ο αλάδνρνο θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε φια ηα πιηθά θαη κέζα, θαζψο θαη ηηο εθηεινχκελεο απφ
απηφλ εξγαζίεο. ρεηηθέο δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο εθηεινχληαη απ' απηφλ θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηα κέηξα
θπιάμεσο, πξνζηαζίαο ή δηαηεξήζεσο ιακβάλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη νη αληίζηνηρεο δαπάλεο
θαηαινγίδνληαη ζηνλ αλάδνρν.
β) Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα θπιάμεσο θαη πξνζηαζίαο ησλ πάζεο θχζεσο
θνηλσθειψλ έξγσλ πνπ ππάξρνπλ θνληά ζην εθηεινχκελν έξγν κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε δεκηψλ ζε απηά ή ηελ
δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ. Εεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ επηζθεπάδνληαη ακέζσο
απ' απηφλ, αιιηψο ε επηζθεπή γίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
γ) Ο αλάδνρνο πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο ηεο
πεξηνρήο ηνπ εθηεινπκέλνπ έξγνπ θαη επζχλεηαη γηα θάζε θνπή δέλδξσλ, ζάκλσλ θαη θαηαζηξνθή θπηείαο πνπ
δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.

δ) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί κε πξνζνρή ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 36: Υξήζε έξγνπ πξηλ ηελ απνπεξάησζε
36.1 Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ρξεζηκνπνηεί ην φιν έξγν ή ηκήκα
ηνπ, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ, απηή ε ρξήζε είλαη δπλαηή (δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε).
36.2 Ζ πάξα πάλσ ρξήζε δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξέιαβε ην έξγν ή φηη απηφ εθηειέζηεθε θαιά θαη
δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ λα ειέγμεη θαη λα παξαιάβεη ελ θαηξψ ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Δπίζεο, δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε.
36.3 Η αλσηέξσ παξαιαβή γηα ρξήζε δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν. 4412/2016.
36.4 Ζ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε δελ αλαπιεξψλεη ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. (άξζξα 170 θαη 172 ηνπ Ν. 4416/2016).
ΑΡΘΡΟ 37: Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο - εθαξκνγέο επί ηνπ εδάθνπο
Κάζε εξγαζία θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ επί ηνπ εδάθνπο εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ
εθηειείηαη κε ηελ επηκέιεηα θαη ηηο δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, κε ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία ειέγρεη ηελ
αθξίβεηα ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληαο θαλνληζκνχο.
Οη δαπάλεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζε πιηθά θαη ηερληθά κέζα θαη πξνζσπηθφ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
ΑΡΘΡΟ 38: Σειηθόο (εμνθιεηηθόο) ινγαξηαζκόο
Δθδίδεηαη βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απνθάζεσο ηεο
Πξντζηακέλεο Αξρήο. Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ ηα κφλα δηθαηνινγεηηθά εθδφζεσο ηνπ εμνθιεηηθνχ
ινγαξηαζκνχ, αληίηππα δε ή αληίγξαθα ηνχησλ επηζπλάπηνληαη ζ' απηφλ. Πξηλ ηεο ζεσξήζεσο ηνπ ινγαξηαζκνχ
απηνχ δεηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηνπ αξκνδίνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΗΚΑ θαη ινηπψλ
Σακείσλ ψζηε λα πξνθχπηεη φηη έρνπλ εμνθιεζεί φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο.

Ηλιοφπολη

Αφγουςτοσ 2017

Ο Συντάξασ

H Προϊςταμένη
Τμήματοσ Μελετών - Καταςκευών

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντήσ
Τεχνικών Υπηρεςιών - Δόμηςησ

Ιωάννησ Μπελιάσ
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

Σοφία Νικολοποφλου
Πολιτικόσ Μηχανικόσ

Ιωάννησ Γουρλήσ
Αρχιτέκτων

