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Α Ρ Θ Ρ Ο 1 : Αληηθείκελν ηεο Δ..Τ. 

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 θαη ηα ζρέδηα θαη δηαγξάκκαηα πνπ έρνπλ εγθξηζεί ή 

πξφθεηηαη λα εγθξηζνχλ αξκφδηα, ζα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ 

ζην άξζξν 2 θαη ζα ζπλαθζεί ε ζρεηηθή εξγνιαβηθή ζχκβαζε. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 2: Σίηινο ηνπ έξγνπ – ζέζε, ραξαθηεξηζηηθά θαη αληηθείκελν ηνπ έξγνπ – 

  Πξνϋπνινγηζκόο 

Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη: «ΕΠΙΚΕΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΑΤΛΕΙΩΝ ΥΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΔΡΑΕΙ». 

2.1 Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζε πθηζηάκελε αγξνηηθή νδφ ε νπνία απνηειεί ζπλέρεηα  

ηεο ππεξαζηηθήο νδνχ πνπ ελψλεη ην Γεκνηηθφ  Γηακεξίζκα ηνπ Αθξαηθλίνπ κε ηελ 

Η.Μνλή Αγ.Πειαζγίαο. ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε δεκηνπξγία κίαο νδνχ ε νπνία ζα 

ελψλεηαη κε ηελ ππεξαζηηθή νδφ Αθξαηθλίνπ – Η.Μνλήο Αγ.Πειαζγίαο θαη ζα θαηαιήγεη 

ζηελ παξαιία ησλ θνξπνλεξίσλ κέζσ ελφο κηθξνχ ζε κήθνο ρσκαηφδξνκνπ ( 2,8 ρκ.) 

επί ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ.  

 πγθεθξηκέλα ην κειεηψκελν ηκήκα είλαη ν αγξνηηθφο δξφκνο απφ ηελ Η.Μνλή 

Αγ.Πειαζγίαο κέρξη ηα φξηα ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνχ κε ηνλ Γήκν Υαιθηδέσλ πεξίπνπ ζην 

5+150 ρηιηφκεηξν απφ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ πνπ νξηνζεηείηαη ζηελ απφιεμε ηεο 

πθηζηάκελεο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχ ζηελ Η.Μνλή Αγ.Πειαζγίαο. Γεσγξαθηθά ε νδφο πνπ 

κειεηάηαη αλήθεη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο( ζε κήθνο 5,3 ρκ )  ζηνλ Γήκν Οξρνκελνχ 

Βνησηίαο,θαη θαηά έλα κηθξφηεξν ηκήκα ( ζε κήθνο 2,7 ρκ ) ζηνλ Γήκν Υαιθίδνο 

Δπβνίαο.Ακθφηεξνη νη δήκνη εληάζζνληαη γεσγξαθηθά ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδνο. 

 Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη:  

- Γεληθέο εθζθαθέο ζε βάζνο 0,60εθ. γηα ηελ αθαίξεζε αθαηάιιεισλ εδαθψλ. 

- Πξνκήζεηα δαλείσλ γηα θαηαζθεπή επηρψκαηνο 

-     Καηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 

- Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδεκάησλ 

- Πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ 

δηακέηξνπ D800mm 

- Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο πάρνπο 10εθ 

- Καηαζθεπή ζηξψζεσλ εξεηζκάησλ 

-  Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 

- Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο 

- Πξνκήζεηα , κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε πζηεκάησλ Αλαραίηεζεο Ορεκάησλ (ΑΟ) 

 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ,ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ έρεη πξνζεζκία 

εθηέιεζεο 180 εκέξεο 

2.2 Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη 61.000,00€ κε ηε δαπάλε Φ.Π.Α. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 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 Παξαξηήκαηά ηνπο, ΣΤ 

7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή 

8. Ο Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο 

9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Τπεξεζία θαζψο 

θαη νη 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 ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, θαη ηα παξαθάησ δεκνζηεπκέλα θείκελα : 

(1) Διιεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΣΔΠ. 
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(2) Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3263/2004. 

(3) Οη Δπξσθψδηθεο. 

(3) Oη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (ή ηνπ η. ΤΓΔ). 

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

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 4: ύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

Ζ χκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε βάζε ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη γηα ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ δεκνπξαζία. 

Ο Αλάδνρνο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο, θαιείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ην 

Ν.3669/2008, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο. 

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, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 5: Πξνζεζκίεο- παξαηάζεηο 

5.1 Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε εθαηόλ νγδόληα 

(180)εκεξνινγηαθέο εκέξεο, κεηξνχκελε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 

5.2 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 

βίαο: 

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 ππνγξαθεί ε χκβαζε, κέρξη λα ηειεηψζεη ην έξγν. 

5.3 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 Διιεληθή ή μέλε βηνκεραλία. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 6: Έιεγρνο θαη ζπκπιήξσζε κειεηώλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγμεη, κειεηήζεη θαη ζπκπιεξψζεη ηηο ππάξρνπζεο 

κειέηεο ρσξίο πξφζζεηε δαπάλε θαη ακνηβή. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 7: Πξόγξακκα – αλαιπηηθό ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο έξγνπ 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669/2008 ν Αλάδνρνο θαιείηαη ζε πξνζεζκία 15 

εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα ην 

έξγν Τπεξεζία, πξνο έγθξηζε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνζεζκία πνπ έρεη ηεζεί θαη κε ηελ δηεπθξίλεζε, φηη νη 

εξγαζίεο ζα αξρίζνπλ ακέζσο γηα λα απνθεπρζνχλ νη θαζπζηεξήζεηο. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ιεπηνκεξεηαθφ, ζα πεξηιακβάλεη δε, 

φρη κνλάρα 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 ηηο 

εθαηόλ νγδόληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

β. Οη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο πνπ πηζαλφλ λα νξίζεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

Ζ ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
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Ο αλάδνρνο ζα επηιέμεη ην πιήζνο εθείλν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα θξίλεη φηη 

απαηηείηαη γηα ηελ ζχληαμε ελφο ξεαιηζηηθνχ θαη αληηπξνζσπεπηηθνχ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζε κεγαιχηεξε αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο εξγαζίεο εθείλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βάξνο, ηφζν ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ, φζν θαη ζηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

έξγνπ. 

Σέινο, ε επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλαξηάηαη θαη κε ηα ζηνηρεία νξγάλσζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ θπηηάξσλ (ζχλζεζε ζπλεξγείσλ, ζηειέρσζε ζε εηδηθφηεηεο θιπ) θαη κε ηα 

ζηνηρεία απφδνζεο πνπ πξέπεη ηειηθά λα ζπλνδεχνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 8: Πνηληθέο ξήηξεο – Έθπησζε Αλαδόρνπ 

8.1 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 θαη είλαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 ηνπ 

Ν.3669/2008. 

8.2 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. 

8.3 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 Ν.3669/2008 

8.4 Ζ δηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηνπ αλαδφρνπ, αλ ζπληξέρεη κία 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν.3669/2008. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 9: Πξνθαηαβνιή 

16.1 Γελ δχλαηαη λα ρνξεγεζεί πξνθαηαβνιή. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 10: Σξόπνο πιεξσκήο - θξαηήζεηο 

10.1 Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ησλ 

εξγαζηψλ. 

10.2 ηηο ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη θξάηεζε, γηα ηελ εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν.3669/2008. 

10.3 Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο πιεξσκήο ηνπ Αλαδφρνπ εθδίδεηαη κε βάζε ηα πξσηφθνιια 

πξνζσξηλήο θαη 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. 

10.4 Πξηλ απφ ηελ ζεψξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ, θαζψο θαη θάζε ηκεκαηηθνχ 

ινγαξηαζκνχ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ 

ΗΚΑ θαη ινηπψλ ηακείσλ, φηη εμνθιήζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

10.5 Οη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη, κε βάζε θαη’ ειάρηζην, κεληαίεο 

πηζηνπνηήζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 53 ηνπ Ν.3669/2008. 

10.6 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ θαη ΙΓΙΟΤ ΠΟΡΟΤ θαη ππφθεηηαη ζε 

φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο. 

10.7 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ 

θαζνξηδνκέλσλ (κε ηηο εθάζηνηε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο εθδηδφκελεο απνθάζεηο) 

δψξσλ ενξηψλ Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ θαζψο θαη απνδεκηψζεηο ιφγσ απνιχζεσλ, θαζψο 

θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ εηζθνξψλ ηνπ ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη επηθνπξηθψλ 

νξγαληζκψλ ή Σακείσλ φπσο ην ΗΚΑ. 

10.8 Γηα ηελ πιεξσκή απαηηείηαη Σηκνιφγην, θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, βεβαίσζε ΗΚΑ 

φηη έρνπλ εμνθιεζεί νη πξνο απηνχο ππνρξεψζεηο θαη φ,ηη άιιν έγγξαθν δεηεζεί απφ 

ηελ Τπεξεζία, πνπ απαηηείηαη θαηά λφκν. 

10.9 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. Σα έμνδα 

δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ίδηνπ έξγνπ, 

θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ λφκνπ δεκνζηεχζεσλ βαξχλνπλ ηελ 
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αλαζέηνπζα αξρή θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ (παξ. 5, άξζξν2 ηνπ 

Ν. 3263/04). 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 11: Αλαζεώξεζε – θαλνληζκόο ηηκώλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηώλ 

11.1 Ζ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ κνλάδνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 

ηνπ Ν3669/2008. 

11.2 Ζ κέζνδνο αλαζεψξεζεο ζα είλαη απηή πνπ νξίδεηαη ζην Ν3669/2008 θαζψο θαη 

φπσο θαζνξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (πξνυπνινγηζκφο). 

11.3 Αλ παξαζηεί αλάγθε εθηέιεζεο λέσλ εξγαζηψλ ή κε εθηέιεζεο ζπκβαηηθψλ, ζα 

εθαξκφδνληαη αλάινγα ηα άξζξα 43 θαη 44 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχνπλ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 12: Δπηκεηξήζεηο 

12.1 Γηα ηηο επηκεηξήζεηο ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο νη 

αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 52 ηνπ Ν3669/2008. 

12.2 Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν επηκεηξήζεσο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ 

ησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ απηά πνπ νξίδνληαη απφ ηα Σηκνιφγηα ηεο εξγνιαβίαο. 

12.3 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. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 13: Υξόλνο εγγύεζεο – παξαιαβή ηνπ έξγνπ 

13.1 Ο ρξφλνο εγγχεζεο (δειαδή ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο) ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 74 ηνπ Ν3669/2008 νξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) κήλεο απφ ηελ βεβαίσζε 

πεξάησζεο. 

13.2 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. 

13.3 Γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα 

αληίζηνηρα άξζξα 73 θαη 75 ηνπ Ν3669/2008. 

13.4 Γηα ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

72 ηνπ Ν3669/2008 . Γελ ζα γίλεηαη θακία δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε έζησ θαη 

ηκήκαηνο έξγνπ αλ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 14: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

14.1 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ζα απαηηεζεί πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4281/2014, 

ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ έσο 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο 

λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. 

Γηα ηηο ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνχλ ζηα πιαίζηα ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή 

ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε, ην πνζνζηφ ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο θαη ζα ηζνχηαη κε ην πξναλαθεξφκελν πνζνζηφ ζην νπνίν ζα 

πξνζηεζεί ην ήκηζπ ηνπ πνζνζηνχ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςεη θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3263/04. 

14.2 Γηα θάζε κεηαγελέζηεξε αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πέξαλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο ζα απαηηεζεί ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαηά ην απηφ πνζνζηφ 5% 

επί ηνπ πνζνχ αχμεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

Π.Γ.609/85. 

14.3 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο (παξ.3, 

άξζξνπ 27 Π.Γ. 609/85). 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 15: Δπζύλε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ 

15.1 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. 
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15.2 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. 

15.3 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. 

15.4 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. 

15.5 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. 

15.6 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. 

15.7 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. 

15.8 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα αζθαιείαο πνπ επηβάιινληαη απφ ην Π.Γ. 447/75 θαη 1073/8/(ΦΔΚ 260α/16.9.81) 

θαη φπνηα άιια δηαηάγκαηα έρνπλεθδνζεί πξφζθαηα θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιια κέηξα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο πξφιεςεο αηπρεκάησλ. 

15.9 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. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 16: Δξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη από ηελ Τπεξεζία ή άιινπο αλαδόρνπο 

16.1 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. 

16.2 Αληίζεηα ππνρξεψλεηαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη κε ηα κέζα πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεί 

(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. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 17: Γηεύζπλζε ηνπ έξγνπ από ηνλ αλάδνρν – πξνζσπηθό αλαδόρνπ – πγηεηλή

  θαη αζθάιηζε εξγαδνκέλσλ 

17.1 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

17.1.1 Πέξα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεηηθφ πεξί επηβιέςεσο θαηαζθεπήο έξγνπ άξζξν 

6 ηνπ Ν.1418/84 θαη άξζξν 28 ηνπ Π.Γ.609/85 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. 

17.1.2 Δπίζεο κε βάζε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.1418/84, ηζρχνπλ ηα 

παξαθάησ: 
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α. 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. 

β. Ο επί ηφπνπ Μεραληθφο ηνπ αλαδφρνπ, ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην 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 ππνγξαθήο θάζε εγγξάθνπ θαη 

ζηνηρείνπ πνπ ε ππνγξαθή ηνπ πξνβιέπεηαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ (παξαιαβέο, 

επηκεηξήζεηο, εκεξνιφγηα θιπ). 

γ. Δξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ απηνχ 

ηερληθνχ δελ ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

δ. 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. 

ε. 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. 

δ. Γεληθά, γηα ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηα άξζξα 28 θαη 34 ηνπ Π.Γ.609/85 θαη 6 ηνπ 

Ν.1418/84 θαζψο θαη φιεο νη επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 609/85 θαη ν Ν.1418/84. 

17.2 ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

17.2.1 ρεηηθά κε ηελ εθινγή ηνπ πξνζσπηθνχ ν Αλάδνρνο, εθηφο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

θαζνξίδνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28 θαη 34 ηνπ Π.Γ. 609/85, είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα ζπκκνξθσζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1418/84, θαη πξνο ηα 

παξαθάησ: 

17.2.2 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. 

17.3 ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

17.3.1 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. 

17.3.2 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.ιπ. 

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. 

17.3.3 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. 
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17.3.4 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.Γ. 1073/81). 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 18: Ηκεξνιόγην έξγνπ – Μεηξών έξγνπ 

18.1 Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί θαζεκεξηλά εκεξνιφγην έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ 

Ν3669/2008 θαη ζα έρεη έλα αληίγξαθν ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζρεδίσλ ζην Γξαθείν ηνπ Δξγνηαμίνπ. 

18.2 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. 

18.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, ζηε ιήςε, επεμεξγαζία θαη 

παξάδνζε ζηελ Τπεξεζία κία ζεηξά θσηνγξαθηψλ θαη ηα αξλεηηθά ηνπο. Ζ παξάδνζε ησλ 

παξαπάλσ πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο Βεβαίσζεο Πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ 

18.4 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαξηίζεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, καδί κε ηελ 

Σειηθή Δπηκέηξεζε, Μεηξψν ηνπ Έξγνπ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηα «σο θαηαζθεπάζζε» 

ζρέδηα ηνπ έξγνπ. Παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε 

ππνγξαθή ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ Ν3669/2008, 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 δχν ηνηο ρηιίνηο (2‰) 

ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ. 

18.5 Οη δαπάλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνληαη θαηά 

αλεγκέλν ηξφπν ζηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 19: Φάθεινο & ρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΦΑΤ & ΑΤ) ηνπ έξγνπ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν3669/2008, 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 

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 10/14 

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. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 20 : Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα  

 εθαξκόδνληαη ζηα εξγνηάμηα ( ΠΓ 305/96 ) θαη ζηελ πξόιεςε   

 εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ. ύληαμε Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο - ύληαμε  

    ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο. 

Ηζρχνπλ νη εμήο δηαηάμεηο :  

- Πδ -305/96 ( ΦΔΚ-212/Α/28-8-96 ) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο 

πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 

Οδεγία ΔΟΚ-57/92, ΔΟΚ-57/92,Απνθ-57/92 (ΔΟΚ).  

- Απνθ-433/00 (ΦΔΚ-1176/Β/22-9-00) Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο σο 

απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ. 

- Απνθ-ΓΔΔΠΠ/85/01 (ΦΔΚ-686/Β/1-6-01) Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε 

κειέηεο ζην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή / θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε 

Γεκφζην Έξγν.  

- Δγθ-ΓΗΠΑΓ /307/11/01– Δγθ-11/01 Κνηλνπνίεζε απφθαζεο γηα ηελ πξφιεςε εξγαζηαθνχ 

θηλδχλνπ θαηά ηε κειέηε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

- Απνθ-ΓΗΠΑΓ/177/01 Πξφιεςε εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ.  

- Απνθ-ΓΗΠΑΓ/889/02 (ΦΔΚ-16/Β/14-1-03) : Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ 

θηλδχλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΑΤ θαη ΦΑΤ). 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 21 : Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή 

  ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Απνθ-ΓΙΠΑΓ/889/02 ,ΦΔΚ-16/Β/14-1-03) 
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

λφκνπο, δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΚεΣ, φπσο εθθξάδνληαη 

κέζσ ηεο ππεξεζίαοαλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 22 : ύζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο  

  (ΟΓΑΤΔ)(Απνθ-ΓΙΠΑΓ/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 : 

22.1 Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ. 

22.2 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 (Ν-1568/85, ΠΓ-17/96, ΠΓ-305/96, 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). 

22.3 Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα ΑΤΔ. 

22.4 Οξγάλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ ππεξγνιάβσλ. 

22.5 Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθαιείαο. Καη΄ ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα : 

δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο αληηκεηψπηζε 

έθηαθηεο αλάγθεο ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ 

22.6 Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ π.ρ. γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο. 

22.7 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. 

22.8 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. 

22.9 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, αδαπαλψο γηα ην Γεκφζην. 

Σν ΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο : 

22.9.1 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 

22.9.2 Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο. 
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22.9.3 ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο. 

22.9.4 Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

22.9.5 Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξεζηψλ. 

22.9.6 πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ 

22.9.7 Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α΄ Βνεζεηψλ. 

22.9.8 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. 

22.9.9 Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε 

ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

22.9.10 Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα θηλδχλσλ, ησ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο 

επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο θαη ππνθάζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο 

επηθηλδπλφηεηαο π.ρ. 

Υ = Υακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ 

Μ = Μέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ 

Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ 

ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

νη επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη. 

22.9.11 Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 

22.9.12 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 ΗΗ ηνπ Αξζ. 12 ηνπ Π.Γ. 305/96). 

Ο ΦΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο : 

22.9.A Γεληθά είδνο 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 

22.9.Β ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ παξαδνρέο 

κειέηεο ηα ζρέδηα ''σο θαηαζθεπάζζε'' 

22.9.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. 

22.9.Γ 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. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 23 : 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. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 24 : Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ ρξήζε κεραλεκάησλ έξγσλ (ΜΔ). 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ , γηα ηα κεραλήκαηα έξγσλ ηζρχνπλ ηα εμήο : 
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1. 'Όια ηα ΜΔ πξέπεη λα έρνπλ άδεηα θαη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, ρξήζεο ΜΔ, ζχκθσλα 

κε ην Αξζ-88, ηνπ ΚΟΚ. 

2. Γηα ηελ θπθινθνξία, ρξήζε ησλ ΜΔ απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ ηχπνπ 

απηψλ, ζχκθσλα κε ην Αξζ-84, ηνπ ΚΟΚ. 

3. 'Όια ηα ΜΔ πξέπεη λα παξέρνπλ αζθάιεηα θαηά ηε ρξήζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηα Αξζ-

84, Αξζ-92 θαη ηνπ ΚΟΚ. 

4. 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). 

5. '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. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 25: Μέηξα γηα ηελ αθώιπηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθνηλσλίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

  έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ 

1. Κάζε ζρεηηθή δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζήκαλζε θαη εμαζθάιηζε ζπλερνχο θαη 

αθψιπηεο δηεμαγσγήο ηεο θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ βαξχλεη ηνλ 

αλάδνρν θαη ιήθζεθε ππφςε θαηά ηελ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο. 

2. Ο αλάδνρνο θαζίζηαηαη ν κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ 

ζα νθείιεηαη ζηε κε ιήςε απαξαηηήησλ κέηξσλ αζθάιεηαο. 

3. Ηζρχνπλ επίζεο φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2ν ησλ ηερληθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

Δηδηθήο πγγξαθήο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 26: ήκαλζε  

- Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ λα 

ηνπνζεηεί, ζπληεξεί, ή αληηθαζηζηά φια ηα πξνζσξηλά ζήκαηα πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ θαη ηεο Πξφηππεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ζήκαλζεο 

εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ΒΜ5/30058( ΦΔΚ 121 /Σεχρνο 

Β/23-3-1983) θαζψο θαη πξνζσπηθφ αλ ρξεηαζηεί γηα ηελαλεκπφδηζηε θαη αζθαιή 

θπθινθνξία ζηνλ δξφκν ζηηο παξαθακπηήξηεο , ζηηο πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ζε φια ηα 

εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη λχθηα , γηα ηελ αζθαιή θαζνδήγεζε ηφζν ησλ 

πεδψλ φζν θαη ησλ ηξνρνθφξσλ. Απφ 9/10/03 , νη παξαπάλσ δηαηάμεηο αληηθαζίζηαληαη 

απφ ηελ απφθαζε κε Αξηζ.ΓΗΠΑΓ/νηθ / 502 (ΦΔΚ 946Β/9.7.03) κε ηίηιν « Έγθξηζε 

ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ζήκαλζεο εθηεινπκέλσλ έξγσλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα » . 

- Ο αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα γίλεη εμ αηηίαο 

ηεο εθηειέζεσο ησλ έξγσλ αθφκε θαη ησλ εξγαζηψλ εθείλσλ πνπ εθηεινχληαη 

απνινγηζηηθά.  

- ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο εθηειέζεη πιεκκειψο ηελ αλσηέξσ ζήκαλζε ζα ηνπ 

επηβιεζείπνηληθή ξήηξα, πνπ δελ κπνξεί λα αλαθιεζεί απφ 15 επξψ γηα θάζε ζήκα πνπ 

δελ έρεηηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε πνπ επηβάιιεηαη ή έρεη ηνπνζεηεζεί ιάζνο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 27 : Πνηνηηθόο έιεγρνο πιηθώλ-Πνηληθέο ξήηξεο  

- Δπηζεκαίλεηαη φηη ζρεηηθά κε ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν πιηθψλ θαη ην ηξφπν εθηειέζεσο 

φισλ ησλ 

εξγαζηψλ, ζέζε ζπκβαηηθνχ ζηνηρείνπ έρεη ε ππ’ αξηζκ. Γ.1748/νηθ 10-188/18-1-1969 

απφθαζε ΤΠ.Γ.Δ. "πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 6 ΓΟΔΤ" πεξί εγθξίζεσο θαη 

ιεηηνπξγίαο εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ ησλ αλαδφρσλ φπσο αλαζεσξήζεθε δηα ηεο 

Γ3γ/0/14/125-Ω/17-10-1977 απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ Γ.Δ. 

Αλαιπηηθφηεξα νη έιεγρνη απηνί είλαη νη παξαθάησ : 

Τπνρξεσηηθέο δνθηκέο 
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Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ δηελέξγεηα 

δνθηκψλ, κε δηθά ηνπ έμνδα κέζσ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δξγαζηεξίνπ Γεκ. Έξγσλ. 

Διάρηζηνο αξηζκφο εθηειεζηέσλ δνθηκίσλ 

Α. Γνθίκηα ζθπξνδέκαηνο 

1. Γηα ζθπξνδέκαηα παξαγφκελα ζε κφληκε εγθαηάζηαζε θαη γηα κε νπιηζκέλα ζηνηρεία 

αλά 150 Μ3 νκάδα εθ 6 δνθηκίσλ. 

2. Οκνίσο γηα νπιηζκέλα ζθπξνδέκαηα αλά 50 Μ3 νκάδα εθ 6 δνθηκίσλ. 

3. Γηα πξνεληεηακέλα ζθπξνδέκαηα αλά 50 Μ3 ή θιάζκα απηψλ, θαιχπηνλ ηελ εκεξήζηα 

δηάζηξσζε νκάδα εθ 6 δνθηκίσλ. 

4. Γηα ζθπξνδέκαηα ησλ σο άλσ θαηεγνξηψλ παξαζθεπαδφκελα εηο ηνπηθέο εγθαηαζηάζεηο 

γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ έξγνπ , νκάδα εθ 3 δνθηκίσλ. Δηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη πνηληθή 

ξήηξα ζε 733,68EURO αλά δεθάδα ησλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ 

θαη δνθηκψλ κηθξφηεξε ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε 

είλαη αλέθθιεηνο θαη ζα επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Γ/ζαο ην έξγν Τπεξεζίαο ζα παξαθξαηείηαη δε απφ ηελ πξψηε πηζηνπνίεζε κεηά ηελ 

επηβνιή ηεο πνηληθήο ξήηξαο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 28: Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ 

28.1 Σν άξζξν απηφ θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, φζνλ αθνξά ζηελ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.), φπσο πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ απφθαζε ηεο ΓΓΓΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξηζκφ ΓΔΔΠΠ ΟΗΚ 502/13.10.2000 (ΦΔΚ 17508/2000 

Σεχρνο Β’ ) ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ γηα «Δθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγσλ (Π.Π.Δ.) ζηα 

Γεκφζηα Έξγα θαη Μειέηεο» θαζψο θαη απφ ηηο απαηηήζεηο θαη πεξηνξηζκνχο γεληθά γηα 

ζέκαηα πνηφηεηαο, πνπ ζέηνπλ ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο ηεο Παξνχζαο χκβαζεο. 

28.2 Ο Αλάδνρνο, δελ είλαη ππνρξεσκέλνο, λα πηζηνπνηεζεί ζε θάπνην απφ ηα δηεζλψο 

απνδεθηά Πξφηππα Πνηφηεηαο θαη δελ απαηηείηαη λα ζπληάμεη Πξφγξακκα Πνηφηεηαο 

Έξγνπ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 29: Δθπξνζώπεζε αλαδόρνπ – θνηλνπνίεζε εγγξάθνπ 

Γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ ηεο Τπεξεζίαο, 

ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Γ.609/85. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 30: Πιεξνθόξεζε - δεκνζηόηεηα 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη θαη λα αλαξηήζεη, ρσξίο επηπιένλ ακνηβή, ζε 

ζέζε πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία, κία πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα γηα ην 

έξγν. Οη δηαζηάζεηο ηεο πηλαθίδαο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ 

Τπεξεζία. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε πηλαθίδα ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ηνλ ηίηιν 

ηνπ έξγνπ, ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο,ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία, 

ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 31: Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Σν έξγν δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3669/2008, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχνπλ. 
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