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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 
ΜΔΡΟ Ι. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άξζξν1ν: Γεληθά. 

1.1.ε πεξηπηψζεηο αζπκθσλίαο ππεξηεξνχλ νη φξνη ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ. 
 

Άξζξν2ν: πκπιήξσζε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 

 Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 Σνπ N.4412/2016 φπσο ηζρχεη 

 Σνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2741/99 "Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ199Α/99). 

2.1.5 Σα παξαπάλσ ζεσξνχληαη βαζηθά. ε πεξίπησζε, πνπ έλα ζέκα δελ θαιχπηεηαη ζηελ ζχκ- 

βαζε, ηφηε νη ελέξγεηεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, δηαηάγκαηα θαη εγθπ- 

θιίνπο κε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 
 

Άξζξν 3°:         Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηέπεηαη απφ ηηο θαηά θαηξνχο εθδνζείζεο παξαθάησ δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

  ΠΓ 447/75, (ΦΔΚ Α' 142/9/17-7-75) "Πεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηαηο νηθνδνκηθαίο  εξγα ζίαηο 

αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ". 

 ΠΓ 778/80 (ΦΔΚ 193Η26-8-80, Σεχρνο Α), "Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ". 

3.1.3 ΠΓ 1073/81 (ΦΔΚ 260Η16-9-81, Σεχρνο Α θαη ΦΔΚ 64/28-5-82 Σεχρνο Α), "Πεξί 

κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη 

πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ". 

 Ν 1396/83 (ΦΔΚ 126/15-9-81, Σεχρνο Α) "Πεξί ππνρξέσζεο ιήςεο θαη ηήξεζεο κέηξσλ 

αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα". 

 Ν.1430/84 ΦΔΚ 49/Α/18-4-84 "Πεξί Κπξψζεσο ηεο ππ' αξηζ. 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο, 

γηα ηελ αζθάιεηα ζηελ Οηθνδνκηθή Βηνκεραλία". 

 Π.Γ. 395/94 (ΦΔΚ 220Α/94 "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ”. 
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 ΠΓ 16/96 (ΦΔΚ 10 Α/18-1-96), "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία89/654/ΔΟΚ". 

 ΠΓ 17/96 (ΦΔΚ 11 AM 8-1-96), "Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγεί- αο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 

91/383/ΔΟΚ". 

 ΠΓ 305Η96 (ΦΔΚ 212Α/29-8-96), "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

νδεγία92/57/ΔΟΚ". 

 ΠΓ 89Η99 (ΦΔΚ 94Α/99), "Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 395/94 ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 

95/63/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ". 

 Τπ‟ αξηζ. Οηθ. 433/00 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ΦΔΚ 1176 Β/00), "Καζηέξσζε ηνπ 

Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ πξνζσξηλή θαη 

νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ". 

 Γεληθφηεξα φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο, δηαηάγκαηα, εγθπθιίνπο θαη ινηπέο δηα- ηάμεηο, πνπ 

βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

  Ζ εγθχθιηνο 27 / 15.10.2012 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ./369 απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπ- 

μεο Αληαγσληζηηθφηεηαο , ππνδνκψλ , κεηαθνξψλ θαη δηθηχσλ (Γεληθή Γακκαηεία Γεκν- 

ζίσλ έξγσλ ) ζρεηηθά κε ηελ «έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (Δ..Τ.) ησλ δεκνπξαηνχκε- 

λσλ έξγσλ άξζξνπ ζρεηηθνχ << κε ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγν- 

ηάμην>>». 

  Ζ ππ ΄αξηζκφ 14867 / 825 / 9.5.2014 (1241 Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο αλαξηεκέλε ζην Γηαχγεηα κε (ΑΓΑ :ΒΗ- 

ΤΖΛ-Σ1Γ) ζρεηηθά κε ηελ “απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ηήξεζεο αξρείσλ γηα ζέκαηα 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ εξγαζία ζηα ΣερληθάΔξγα”. 

 Ο ππ ΄αξηζκφ 3854 (ΦΔΚ 94 Α' -23-06-2010 ) Νφκνο ζρεηηθά κε ηελ “ ηξνπνπνίεζε ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θαη- 

ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεοδηαηάμεηο“. 

 Σν ππ ΄αξηζκφ 1312 Β΄24-08-2010 ΦΔΚ ζρεηηθά κε “ ηα κέηξα , φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο , θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο 

(ΑΔΚΚ)”. 

 

 
Άξζξν 4ν:        Αλαζεψξεζε ηηκψλ 

4.1. Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηηκψλ κνλάδαο ηνπ έξγνπ εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Ννκν- 

ζεηηθφ Θεζκηθφ Πιαίζην Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν. 4412/2016 , ΦΔΚ 147 / Α΄/ 8-08- 

2016). 

Άξζξν 5ν: Τπέξβαζε πξνζεζκηψλ - Πνηληθέο ξήηξεο 

 Γηα ηελ ππέξβαζε ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηηο πνηληθέο ξήηξεο έρεη εθαξκνγή ην άξ- ζξν 

148 ηνπ Ν.4412/2016 ) θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ηζρχεη. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ζην έξγν επηθξαηήζνπλ αζπλήζηζηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, πνπ φκσο εί- λαη 

δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ην ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ φινπ έξγνπ ή κέξνπο απηνχ, ν Αλάδoρνο 

ππνρξεψλεηαη φπσο επζχο ακέζσο ελεκεξψζεη έγγξαθα ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα ηηο 

θαζπζηεξήζεηο, πξνθεηκέλνπ αηηηνινγεζεί θαη ηεθκεξησζεί αληίζηνηρε παξάηαζε πξνζε- 

ζκίαο. 
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ηνλ φξν “εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο” δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη δπζκελείο θιηκαηνινγηθέο ζπλ- 

ζήθεο πνπ ηπρφλ επηθξαηνχλ ζπλήζσο ζηελ πεξηνρή, φπσο ηζρπξνί άλεκνη θιπ. 

 Δπίζεο εθ΄ φζνλ νη ππ' φςε θαζπζηεξήζεηο δεκηνπξγνχλ πξφζζεηεο δαπάλεο ζηνλ αλάδνρν θαη 

πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο εθηέιεζεο εξγαζηψλ (εκεξαξγίεο πξνζσπηθνχ θαη κεραλε- 

κάησλ) θαη γηα λα ιεθζεί ππ' φςε ζρεηηθή απαίηεζε, ζα πξέπεη ν αλάδνρνο επζχο ακέζσο, 

λα γλσζηνπνηήζεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, πιήξσο αηηηνινγεκέλα, ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

απαηηήζεηο. 

Παξφκνηα αηηήκαηα πνπ ηίζεληαη εθ ησλ πζηέξσλ δελ ζα ιακβάλνληαη ππ' φςε, ηφζν γηα ηε 

ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο φζν θαη ησλ αληίζηνηρσλ απνδεκηψζεσλ. 

 Όια ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ εθ‟ φζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα αλαγξαθφκελα ζηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο ηεο ΔΤ. 
 

Άξζξν 6ν: Πηζηνπνίεζε - Δληνιή πιεξσκψλ 

6.1.  Γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηηο πιεξσκέο ηεο εξγνιαβίαο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 

152 ηνπ Ν.4412/2016 
 

Αξζξν 7°: Δθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ - Απξφβιεπηα 

 Αλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ, πξνθχςεη αλάγθε γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ, 

πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζε αιιά είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ, ιφγσ απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ156 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη απηέο ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο 

εξγαζίεο. 

 Γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδαο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη γηα ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο 

ησλ ζρεηηθψλ ελδίθσλ κέζσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 

156 ηνπ Ν.4412/2016. 

  Με ηα πνζά ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ, πνπ πεξίιακβάλνληαη  ζηελ ζχκβαζε, ζχκθσλα κε 

ηo άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο απηφο ηζρχεη, θαιχπηνληαη δαπάλεο, πξνθχπηνπζεο 

απφ εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ ή θαλφλσλ, πνπ  θαζηεξψζεθαλ  ζαλ  ππνρξεσηηθνί κεηά 

ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο 

θαζψο θαη γηα απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο ,νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ  κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε   λα 

κελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ. 

  Οη απξφβιεπηεο δαπάλεο έρνπλ δηνξζσηηθφ ραξαθηήξα θαη αθνξνχλ ην ηερληθφ αληηθείκελν 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο. Με ηηο δαπάλεο απηέο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ εξγαζίεο, 

πνπ αθνξνχλ δηαθνξεηηθφ απφ ην δεκνπξαηεζέλ αληηθείκελν. χκθσλα κε ηo άξζξν 156 ηνπ 

Ν. 4412/2016, ην πνζφ ησλ απξφβιεπησλ, γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 

ίζνπκεηνπαξφλέξγν,είλαη≈15%επίηνπαξρηθνχζπκβαηηθνχπνζνχ. 

εκεηψλεηαη φηη ε αλάισζε ησλ απξνβιέπησλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκ - 

βαζήο ζα είλαη δηαξθψο θζίλνπζα . 
 

Άξζξν 8ν: πκθσλία πιηθψλ κε νδεγία Δ.Δ. 

8.1.  Σνλίδεηαη φηη γηα ην έξγν ηζρχεη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε ππ' αξ. 470/ΦΔΚ/ 183 Β/4-4-85),   

πεξί ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εληφο νξηζκέλσλ νξίσλ 

ηάζεσλ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ72/23/ΔΟΚ. 

5.2.   Δπί ησλ πξνεγνπκέλσλ ηνλίδεηαη φηη θάζε ηξνπνπνίεζε ηεο αλσηέξσ, ε νπνία ήζειε εθδν-  

ζεί κεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ,ηζρχεη γηα ην  έξγν ππφ ηελ 
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πξνυπφζεζε ηεο παξαγξάθνπ 8.3. θαη έρεη εθαξκνγή γηα ηα αληίζηνηρα πιηθά ηνπ έξγνπ 

πνπ αθνξά, εθηφο αλ απηά, απνδεδεηγκέλα, είραλ παξαγγειζεί πξν ηεο εθδφζεσο ηεο ηξνπν- 

πνηεηηθήο απνθάζεσο. 

Δθ' φζνλ ε εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνηεηηθήο απνθάζεσο ζπλεπάγεηαη θάπνηα ππέξβαζε νηθν- 

λνκηθή ζην έξγν ή ρξνληθή παξάηαζε ζ' απηφ, ζα ππνβιεζεί έγθαηξα αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, 

αλαιπηηθά δηθαηνινγεκέλε. Πξν ηεο εγθξίζεσο απηήο θαλέλα αληίζηνηρν πιηθφ δελ ζα πα- 

ξαγγειζεί. 

8.3.   Σνλίδεηαη πάλησο φηη ε Τπεξεζία δηαηεξεί ζηελ απφιπηε έγθξηζή ηεο ηελ δπλαηφηεηα λα   

κελ εθαξκφζεη ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε. 
 

Άξζξν 9ν: πκθσλία πιηθψλ κε  εζληθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛΟΣ, Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο 

θιπ.) 

9.1. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθαλ έηζη ψζηε λα ζπκθσλνχλ ή λα ππεξ- 

θαιχπηνπλ, απφ απφςεσο αζθαιείαο, επηβησζηκφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο, ηηο, ήδε πθηζηάκε- 

λεο γηα παξεκθεξή πιηθά, πξνδηαγξαθέο νηνπδήπνηε εζληθνχ θνξέα (Τπνπξγείνπ πγθνη- 

λσληψλ, ΓΔΖ, Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΔΛΟΣ, θιπ.). 

Αλ εθ παξαδξνκήο ή γηα νηνλδήπνηε άιιν ιφγν, ε πξνδηαγξαθή θάπνηνπ πιηθνχ ηνπ έξγνπ, 

ππνιείπεηαη αληηζηνίρνπ σο αλσηέξσ πξνδηαγξαθήο, ε νπνία έρεη ηεζεί ζ' εθαξκνγή πξν 

ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, ηζρχεη ε δεχηεξε, ρσξίο νηθνλνκηθή 

αμίσζε εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ. 

9.2 Αλ αληίζηνηρα ηεζεί ζ' εθαξκνγή κεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ πξν- 

δηαγξαθή απφ θάπνην Δζληθφ Φνξέα, πνπ αθνξά πιηθφ ηνπ έξγνπ θαη είλαη απζηεξφηεξε 

ηεο αληηζηνίρνπ πξνδηαγξαθήο ηνπ έξγνπ απηνχ, ηφηε ζα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξν- 

βιέπεηαη (αλάινγα) ζηελ παξάγξαθν 8.2. ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. 
 

Άξζξν 10ν: Γνθηκαζία πιηθψλ ηνπ έξγνπ 

 Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα, γηα θάζε πιηθφ ηνπ έξγνπ, λα δεηήζεη ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ ζε 

εξγαζηήξην δεκνζίαο ππεξεζίαο ή αλαγλσξηζκέλνπ ηδησηηθνχ θνξέα, γηα λα δηα- πηζηψζεη 

φηη ην πξνζθνκηδφκελν ζην έξγν πιηθφ, ζπκθσλεί κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

 Ζ σο άλσ πξνζθπγή ζε εξγαζηήξην ειέγρνπ ζα δεηεζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηα ππν- 

βιεζέληα απφ ηνλ αλάδνρν ζηνηρεία ηνπ πιηθνχ δελ πξνθχπηνπλ κνλνζήκαληα θαη αλακθη- 

ζβήηεηα νη ηερληθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ. Ζ αληίζηνηρε δαπάλε γηα ηε δνθηκή ηνπ πιηθνχ 

βαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη κφλν θαη πξέπεη λα εθηηκεζεί αληίζηνηρα ζηελ ππνβνιή ηεο πξν - 

ζθνξάο ηνπ. 

 Δπίζεο δνθηκαζία θάπνηνπ πιηθνχ κπνξεί λα γίλεηαη θαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο, εθ' φζνλ 

θάηη ηέηνην ζαθψο αλαγξάθεηαη θαη πξνβιέπεηαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. 

 Δηδηθφηεξα γηα ηα Ζ/Μ κείδνλα πιηθά, κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ νη δνθηκέο ζα γίλνπλ 

απφ αξκφδηα επηηξνπή ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο. 
 

Άξζξν 11ν: Υξήζε εθξεθηηθψλ πιηθψλ 

11.1. Γεληθψο ζην έξγν απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιηθψλ γηα νηνλδήπνηε ιφγν. 
 

Άξζξν 12ν: Δγθαηάζηαζε - Γηεπζέηεζε θαισδηαθψλ δηθηχσλ 

 Ζ εγθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα λέα δίθηπα ή κεηαθηλήζεηο πθη- 

ζηακέλσλ, ζα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνθχπηεη ν κηθξφηεξνο δπλαηφο αξηζκφο 

ζπλδέζκσλ. 
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 Πάλησο ηνλίδεηαη φηη ζε θαλέλα θαισδηαθφ δίθηπν δελ απνηηκάηαη ηδηαίηεξα ν ζχλδεζκνο, ε 

δαπάλε ηνπ νπνίνπ ζαλ πξνκήζεηα πιηθνχ θαη εξγαζίαο) ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κν- 

λάδαο πνπ αλήθεη θαη ε πξνκήζεηα - ηνπνζέηεζε ηνπ θαισδίνπ. 

 Καηά ηελ εγθαηάζηαζε νηνπδήπνηε θαισδηαθνχ δηθηχνπ ζα αθνινπζείηαη ε πξνδηαγξαθή Π-311, 

δελ επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε εγθαηάζηαζε "πιηθψλ πξνζηαζίαο θαη θαισδίσλ". Θα 

πξνεγείηαη ε θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε ησλ βνεζεηηθψλ ή πξνζηαηεπηηθψλ πιηθψλ 

(άκκνπ, ηνχβισλ, ζσιελψζεσλ, θξεαηίσλ), ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ε 

αξηηφηεηά ησλ θαη ελ ζπλερεία ζα εγθαζίζηαληαη ηα θαιψδηα. 
 

Άξζξν 13ν: Τιηθά επίρσζεο ραλδάθσλ (θαισδηψζεσλ - ζσιελψζεσλ) 

 ηελ ηηκή εγθαηαζηάζεσο ησλ πάζεο θχζεσο θαισδίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε δαπάλε πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ επηρψζεσλ ησλ 

ραληαθηψλ, αλεμάξηεηα ηεο ζέζεσο πξνκήζεηάο ηνπο θαζψο θαη γηα ηελ απφξξηςε θάζε εί- 

δνπο κπαδψλ ζε ρσκαηεξή ή ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

ηνπ έξγνπ αλεμαξηήησο απφζηαζεο. 

 Σν ίδην ηζρχεη πξνθεηκέλνπ θαη γηα πιηθά επηρψζεσο πάζεο θχζεσο ζσιελψζεσλ. 

 ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε ησλ αλσηέξσ εθ' φζνλ ζαθψο αλαγξάθεηαη ζην 

2ν κέξνο ηεο παξνχζεο ή ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. 
 

Άξζξν 14ν: Δγθξίζεηο πιηθψλ 

 Ζ έγθξηζε πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, γηα θάζε 

πιηθφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ην έξγν ζεκαίλεη φηη: 

 Ζ Τπεξεζία ζπκθσλεί γηα ηε ρψξα πξνέιεπζεο, ηνλ νίθν θαηαζθεπήο θαη ηελ ηερλν- 

ινγία θαηαζθεπήο ηνπ πιηθνχ θαη παξέρεη ηελ θαη' αξρήλ έγθξηζή ηεο γηα ηελ παξαγ- 

γειία θαη ελζσκάησζε ηνπ πιηθνχ ζην έξγν. 

 Ζ νξηζηηθή έγθξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ ζα ρνξεγεζεί κεηά ηελ επηηπρή εγθα- 

ηάζηαζε, δνθηκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ζηε ζέζε γηα ηελ νπνία πξν- 

νξίδεηαη θαη κεηά ηηο δνθηκέο πνπ θαηά ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, απαηηνχληαη λα γίλνπλ 

ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ή εξγαζηήξην δνθηκψλ θξαηηθνχ θνξέα θαη ηελ ππνβνιή 

ζηελ ΤΠΔΠΑ ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 
 

Άξζξν 15ν : Αξραηφηεηεο- Αληηθείκελα Αμίαο 

 Οη νπνηεζδήπνηε αξραηφηεηεο, έξγα ηέρλεο ή αληηθείκελα αμίαο νπνηαζδήπνηε θχζεσο, ηα νπνία 

ηπρφλ ζα αλαθαιπθζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, αλήθνπλ ζην Διιεληθφ 

Γεκφζην. 

 Ζ Τπεξεζία δελ ζα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν θαλέλα αληηζηάζκηζκα, εθηφο εάλ παξίζηαηαη 

αλάγθε δαπάλεο εμαγσγήο εθ ηνπ εδάθνπο ησλ παξαπάλσ αληηθεηκέλσλ, κε επηθχιαμε 

γηα θάζε ηπρφλ απνδεκίσζε γηα ηα παξαπάλσ πξνο ηξίηνλ,  πνπ  πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 ε πεξίπησζε αλαθαιχςεσο νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα, ν Αλάδνρνο 

νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ην Γξαθείν Δπηβιέςεσο, λα ηα δηαθπιάηηεη κε εηδηθνχο 

θχιαθεο θαη λα  αλαζηείιεη νπνηαδήπνηε εξγαζία, ε νπνία κπνξεί λα  επεξεάζεη ηελ 

αζθάιεηά ηνπο θαη λα πεξηκέλεη πεξαηηέξσ νδεγίεο απφ ηηο ΑξκφδηεοΤπεξεζίεο. 
 

Άξζξν16ν: Σξνπνπνηήζεηο πξνδηαγξαθψλ - Σερληθή κειέηε θαηαζθεπήο 

 Καζνξίδεηαη φηη ζηελ ζεηξά ηζρχνο ησλ ζπκβαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ ε ηερληθή κειέηε 

θαηαζθεπήο πξνεγείηαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ. 
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 Καηφπηλ ηνχησλ θαη πξνο απνθπγή ηξνπνπνηήζεσλ επί ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ θαζν- 

ξίδεηαη φηη ζ' φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν "Σερληθή Μειέηε 

Καηαζθεπήο" ηα εηο απηήλ πξνβιεπφκελα πιηθά θαη εξγαζίεο ζα είλαη ζχκθσλα απνιχησο 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

Σνχην ηζρχεη αλεμάξηεηα αλ ε "Σερληθή Πεξηγξαθή Καηαζθεπήο" εγθξηζεί θαηά ηε θάζε 

δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ. 



ΣΔΤΥΟ ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

 

 

ΜΔΡΟ ΙΙ - ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άξζξν1ν: Αληηθείκελν Δξγνιαβίαο θαη Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηηο εξγαζίεο βειηίσζεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ γεπέδνπ 

Αγ.Γεκεηξίνπ -  κε εξγαζίεο 
1 Υσκαηνπξγηθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ππφβαζεο εγθαηάζηαζεο ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα, 
2 Απνμήισζε  ηεο ππάξρνπζαο πεξίθξαμεο 
3 Δξγαζίεοκφξθσζεο–ζηαζεξνπνίεζεοηεοζθάθεοηεοπεξηνρήοηνπαγσληζηηθνχρψξνπ, 
4 Γηάλνημε ηάθξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή δχν ζπιιεθηήξησλ απνζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ ζηηο   

δχν κεγάιεο πιεπξέο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ, 
5 Πξνκήζεηα , κεηαθνξά , ηνπνζέηεζε θαη γξακκνγξάθεζε πηζηνπνηεκέλνπ θαηά FIFA ζπλ - 

ζεηηθνχ ριννηάπεηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κεηά ησλ πιηθψλ πιήξσζήο ηνπ (ραιαδηαθή 
άκκν θαη θφθθνη ειαζηηθνχ (SBR)). Σα πιηθά πιεξψζεσο ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 
απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο FIFA (QualityConceptforFootballTurfs, 
Handbookofrequirements, ηζρχνπζα έθδνζε) 

6 Καηαζθεπή πεξίθξαμεο αγσληζηηθνχ ρψξνπ κε ηηο απαξαίηεηεο εηζφδνπο παηθηψλ θαη πξν - 
πνλεηψλ, 

7 Καηαζθεπή ζηεζαίνπ πεξηκεηξηθά ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ γηα ηελ πάθησζε ηεο πεξίθξαμεο 
8 .Δγθαηάζηαζε δχν εζηηψλ πνδνζθαίξνπ 

 

Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ πεξηέρνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ, 

ζπκβαηηθέο δε ηηκέο κνλάδνο εξγαζηψλ είλαη νη ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο, 

αλεμάξηεηα αλ νη εξγαζίεο εθηεινχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο ή ηεο λχθηαο (είηε ιφγσ ησλ 

αλαγθψλ ηνπ έξγνπ είηε ιφγσ αλαγθψλ ηεο Τπεξεζίαο), ρσξίο λα πιεξψλεηαη ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε γηα ηελ πεξίπησζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο. 

 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πνζά γηα ηπρφλ απξφβιεπηα 

θαη αλαζεψξεζε θαη πνζνζηφ 18% γηα Γεληθά Έμνδα θαη Δξγνιαβηθφ Όθεινο(ΓΔ+ΟΔ),  

θαηά ηελ Μειέηε ηεοΤπεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ: 

 
 

(426.496,94 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%)  

Άξζξν 2ν: Έθηαζε ησλ θαη' απνθνπή εξγαζηψλ 

2.1 Σα φξηα ησλ"θαη' απνθνπή" αληηθεηκέλσλ, ή απηψλ πνπ πιεξψλνληαη "κε ην ηεκάρην",φπσο 

αλαγξάθνληαη ζην Σηκνιφγην θαη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ, εθηείλνληαη ζε πιήξσο ηε - 

ιεησκέλεο εξγαζίεο κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο, αθφκα θαη αλ  δελ αλαγξάθνληαη ξεηψο ζην 

Σηκνιφγην, είλαη φκσο απαξαίηεηεο γηα ηελ απνπεξάησζή ηνπο. 
 

Άξζξν 3ν: ρέδηα – Σεχρε Γεκνπξάηεζεο - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ηα ινηπά ηεχρε ηεο κε – 

ιέηεο θαη ηα ζηνηρεία δεκνπξάηεζεο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν 

θαη ησλ νπνίσλ ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηεο ηζρχνο ηνπο (ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο) 

είλαη: 

1) Ζ Γηαθήξπμε ηεο Γεκνπξαζίαο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ. 

2) Σν Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

3) ΣνΣηκνιφγην Μειέηεο απνηεινχκελν απφ ηνπο Γεληθνχο Όξνπο&ηα Άξζξα 

4) Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 
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5) Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο Γεληθνχο Όξνπο 

(Μέξνο Η) θαη ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο (ΜέξνοΗΗ). 

6) Ζ Σερληθή Μειέηε ηνπ έξγνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα 

ρέδηα, φπσο αλαγξάθνληαη ζηελ Δ..Τ. (ΜΔΡΟΗΗ). 

7) Ζ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

8) Σνπξφγξακκαθαηαζθεπήοηνπέξγνπ,φπσοζαεγθξηζείηειηθάαπφηελΤπεξεζία 

. 

9) Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Τπεξεζία θα - 

ζψο θαη νη Σερληθέο Μειέηεο – ζρέδηα εθαξκνγήο πνπ απαραιτήτως ζα ζπληαρζνχλ 

απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, φπσο ηειηθά ζα εγθξη- 

ζνχλ απφ ηελΤπεξεζία. 

10) Σν Υξνλνδηάγξακκα / Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα 

εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

 Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, επφκελεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 

επεηδή είλαη δεκνζηεπκέλα θείκελα: 

(1) Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπΝ.3263/2004. 

(2) Οη Αλαιχζεηο Σηκψλ θαη ηα αληίζηνηρα Πεξηγξαθηθά Σηκνιφγηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ΔΤ, γηα ηελ Πεξίπησζε χληαμεο ΠΚΣΝΜ. 

(3) Οη Δπξσθψδηθεο(DIN, ENθιπ.). 

(4) ε ΓΗΠΑΓ / νηθ/273 (ΦΔΚ 2221/η.β/30.7.2012 έγθξηζε 440 ειιεληθψλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ΔΣΔΠ κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα δεκφζηα έξγα. 

(5) Oη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (Γεληθέο πξνδηα- 

γξαθέο πιηθψλ εξγαζίαο θαη πιεξσκψλ , (ή ηνπ η. ΤΓΔ) &oη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. 

θαη I.S.O). 

(6) Ζ ππ ΄αξηζκφ17 εγθχθιην κε αξηζκφ πξση. ΓΚΠ/νηθ/1322 / 7-09-2016 ηνπ Τπνπξ- 

γείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ , Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ , Γελη- 

θήο Γηεχζπλζεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο , Γηεχζπλζε Καλφλσλ θαη Πνηφηεηαο , 

ζρεηηθά κε ηελ “Αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Δι- 

ιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ) θαη ε πξνζσξηλή αληηθα- 

ηάζηαζήηνπο απφ ηηο ΠΔΣΔΠ(ΠξνζσξηλέοΔζληθέοΣερληθέοΠξνδηαγξαθέο)”. 

 ην παξφλ έξγν έρνπλ εθαξκνγή νη παξαθάησ Απνθάζεηο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ φπσο: 

3.3.1. Ηζρχεη ε αξηζκ. Γ17α/01/93/ΦΝ437/1.10.04 απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ 1556 

Β΄/18.10.04), κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα εληαία Σηκνιφγηα Δξγαζηψλ ζηηο θαηεγνξίεο 

ησλ έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ θαη Πξαζίλνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 

ηνπ Ν.3263/2004. 

 
3.3.2 Ηζρχεη ε αξηζκ. Γ17α/09/136/ΦΝ437/23.12.04 απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ 

1939Β/29.12.04), κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα εληαία Σηκνιφγηα Δξγαζηψλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ έξγσλ Οηθνδνκηθψλ θαη ε 1ε Βειηίσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ εληαίσλ 
Σηκνινγίσλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ Έξγσλ 

 

3.3.3. Ηζρχεη ε εγθχθιηνο Γ17α / 04/15/ΦΝ 437 / 8.2.2005 , πνπ αληηθαζηζηά ηελ 
Γ17α/01/93/ΦΝ437/1.10.04 ( Β „ 1556 ) θαη αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε θαηεγνξηψλ ζηα 

εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα εξγαζηψλ γηα έξγα Οδνπνηταο , ( 1ε βειηίσζε Οδνπνηταο ). 

 
3.3.4 Ηζρχεη ε εγθχθιηνο Γ17α/09/56/ΦΝ437/27.4.2005 απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ 

573/27.4.2005 ) , 1ε βειηίσζε ησλ εληαίσλ ηηκνινγίσλ Οηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ 
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3.3.5 Ηζρχεη ε εγθχθιηνο Γ17α/03/41/ΦΝ437/31.3.2005, (ΦΔΚ 440 Β΄/ 5.4.2005 ) 

απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ , 2ε βειηίσζε Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ Έξγσλ. 

 

3.3.6 Ηζρχεη ε εγθχθιηνο Γ17α/01/127/ΦΝ.443 , απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ έγθξηζε 3 ε
 

βειηίσζε ησλ Πξφηππσλ Σεπρψλ Γηαθήξπμεο Γεκνζίσλ έξγσλ . 
 

3.3.7 Ηζρχεη ε εγθχθιηνο Γ17α/03/54/ΦΝ 437 / 7.5.2008 , ( ΦΔΚ 918 Β‟ /19.5.2008 ) 

απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ , Δπηθαηξνπνίεζε ησλ εληαίσλ ηηκνινγίσλ έξγσλ Οδνπνηταο 

( 5Ζ βειηίσζε ησλ εληαίσλ ηηκνινγίσλ εξγαζηψλ ηεο Οδνπνηταο ) γηα έξγα πξν υπνινγηζκνχ 
απφ 1,5 εθαηνκκχξην επξψ κέρξη 5 εθαηνκκχξηα επξψ. 

 

 Ηζρχεη ε εγθχθιηνο Γ17ΑΑ /06/76/ΦΝ437 / 20.6.2008 επηθαηξνπίεζε ηνπ εληαίνπ ηηκνινγίνπ 

Οδνπνηταο. 

 

 Ηζρχεη ε εγθχθιηνο Γα/4/82/ΦΝ437/4.7.2008 έγθξηζε εληαίνπ ηηκνινγίνπ έξγσλ Οδνπνηταο γηα 

κηθξά έξγα πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 1.500.000,00 €. 

 

3.3.10 Ηζρχεη ε εγθχθιηνο 21/2008 , Γ17α/11/116/ΦΝ437/2.10.2008 ζρεηηθά  κε  ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ηεο αζθάιηνπ. 

 

3.3.11. Ηζρχεη ε εγθχθιηνο Γ17α/09/18/ΦΝ437 / 6.2.2009 «Δπηθαηξνπνίεζε  εληαίνπ  ηηκνινγίνπ 

έξγσλ Οδνπνηταο , ( ηζηκεληντζηνί )». 

 

 Ηζρχεη ε εγθχθιηνο Γ17γ/06/28/ΦΝ437/24.2.2009 Απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ έγθξηζε 

αλαπξνζαξκνγήο θαη ζπκπιήξσζεο Δληαίσλ ηηκνινγίσλ έξγσλ Τδξαπιηθψλ θαη 

Ληκεληθψλ. 

 

 Ηζρχεη ε εγθχθιηνο Γ17α/62/3/ΦΝ437 / 12.3.2009 Έγθξηζε αλαπξνζαξκνγήο θαη ζπ 

κπιήξσζεο Δληαίσλ ηηκνινγίσλ Οηθνδνκηθψλ έξγσλ. 

 

 Ηζρχεη ε εγθχθιηνο Γ17α/07/63/ΦΝ437 / 27.4.2009 «Γηεπθξηλίζεηο επη ηεο εγθπθιίνπ 

21/2008,ζρεηηθάκεηνλππνινγηζκφηεοαμίαοηεοαζθάιηνπ». 

 

 Σν Σηκνιφγην πδξαπιηθψλ έξγσλ – Αλαπξνζαξκνγή Φεβξνπάξηνο 2009 , ( ΦΔΚ 822Β 

4.5.2009). 

 

  Ηζρχεη ε εγθχθιηνο Γ17γ / 01/78/ΦΝ437 / 25.5.2009 Γεκνζίεπζε δηφξζσζεο ζθαικάησλ 

ζηελ αξηζκ. Γ17γ/06/28/ΦΝ437/24.2.2009 Απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 

 

 Ζ έγθξηζε αλαπξνζαξκνγήο θαη ζπκπιήξσζε εληαίσλ ηηκνινγίσλ Οηθνδνκηθψλ έξγσλ , (ΦΔΚ 

513Β / 19.3.2009) 

 

 Ζ έγθξηζε αλαπξνζαξκνγήο θαη ζπκπιήξσζεο εληαίνπ ηηκνινγίνπ έξγσλ πδξαπιηθψλ θαη 

Ληκεληθψλ , (ΦΔΚ 410Β / 6.3.2009 ). 

 

3.3.18. Ζ εγθξηζε αλαπξνζαξκνγήο θαη ζπκπιήξσζε εληαίσλ ηηκνινγίσλ έξγσλ πξαζίλνπ , 

 

 Ζ Δγθχθιην 12 , Γ11γ/ν/253/Φ10/3.5.2010 «Έγθξηζε αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε εληαίσλ 

ηηκνινγίσλ έξγσλ Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 

 

 Ηζρχνπλ νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπκβαηηθφ ηεχρνο ηεο Σερληθήο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηνπ έξγνπ. 
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 Ζ  Δγθχθιην  23 ,  Γ11γ/ν/11/69-Φ10 «Έγθξηζε αλαπξνζαξκνγήο θαη ζπκπιήξσζε 

εληαίσλ ηηκνινγίσλ έξγσλ Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ ηνπ Τπνπξγνχ Τ.ΜΔ.ΓΗ. 

 

 Σν αλεπίζεκν Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ (ΑΣΖΔ) Σεχρε Η θαη ΗΗ 

(έθδνζε 1981, ΠΔΓΜΖΔΓΔ). 

 
 Ζ «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε ησλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, 

Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ 

Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ», (ΦΔΚ 639 Β/20.3.2013 ). 

 
 Ζ ππ‟ αξηζκ. Γ11γ/0/9/7/7-2-2013 απφθαζή πεξί «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ 

Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ  θαη Ληκεληθψλ»  ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Β΄363/19-2-2013, 

 
 Ζ δηφξζσζε ηεο ππ‟ αξηζκ. Γ11γ/0/9/7/7-2-2013 απφθαζήο πεξί «Αλαπξνζαξκνγή θαη 

ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθν 

δνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ  Δξγαζηψλ  Οδνπνηίαο,  Τδξαπιηθψλ 

θαη Ληκεληθψλ» ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Β΄ 363/19-2-2013, κε ηελ ππ ΄ Αξηζκ. 

Γ11γ/o/3/20/13 (ΦΔΚ 639 Β/20-3-2013) : Γηνξζσηηθέο επεκβάζεηο ζηελαπφθαζε 

«Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, 

Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, 

Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ». 

 
 ηα αλσηέξσ ηηκνιφγηα ηζρχνπλ νη ηειεπηαίεο εθδφζεηο. ηα παξαπάλσ έρνπλ εθαξκνγή φια ηα  

αλαγξαθφκελα, πιελ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ  ηξφπν επηκεηξήζεσο θαη πιεξσκήο 

ζηα θαη΄απνθνπή ηκήκαηα. 

 Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο . 

 Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Τ.Γ.Δ. (ΔΣΔΠ – ΠΔΣΔΠ ) θαη φζεο ηπρφλ άιιεο 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ θαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. 

 Ο Καλνληζκφο θνξηίζεσο δνκηθψλ έξγσλ (Β.Γ. 10-12-45/ΦΔΚ-325Α/ 1945 θαη ΦΔΚ 171 

Α/46), ν Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΦΔΚ-1561 Β΄/ 2-06-2016 ), ν 

Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο (ΦΔΚ 781 Β΄/ 18-06-2003, ΦΔΚ 1153 Β΄/12-08-2003 , 

ΦΔΚ 1154 Β΄/12-08-2003 , ΦΔΚ 270, Β΄/ 16-03-2010 ) φπσο απηνί ηζρχνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

 Ο Νένο Καλνληζκφο γηα ηελ κειέηε θαη Καηαζθεπή Έξγσλ απφ θπξφδεκα (Δ.Κ.Ο.. 2000 , 

ΦΔΚ 1329 Β΄/ 6-11-2000) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 Ο Καλνληζκφο Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ θαη ν Καλνληζκφο Δζσηεξηθψλ Τδξαπιηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ, φπσο απηνί ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζθνξάο. 

 Ο Καλνληζκφο Δζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

πξνζθνξάο. 

 Ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο ερνκνλψζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ εθ- δφζεθαλ 

θαη‟ επηηαγή ηνπ ΓΟΚ ηνπ 1577/85 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζθνξάο. 

 Ζ εξκελεπηηθή εγθχθιηνο 61.800/20.11.1937 ηνπ Τπ.πγθνηλσληψλ. 

 Οη ηζρχνπζεο θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζθνξάο ΣΟ.ΣΔΔ (ΣΟΣΔΔ 2411/86, ΣΟΣΔΔ 2412/86, 

ΣΟΣΔΔ 2421 Μέξνο 1/86 & 2/86θιπ). 
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 Οη ηζρχνπζεο θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζθνξάο ηππνπνηήζεηο ΔΛΟΣ, DIN, ISO, EN, AFNOR. 

 Όιεο νη αλαθεξφκελεο ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα ινηπά ηεχρε πξνδηαγξαθέο, αθφκα θαη αλ 

δελ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαπάλσ. 

 Γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο ειιεληθνχο Καλνληζκνχο θαη δχλαληαη λα εθαξκνζηνχλ 

νη θαηά πεξίπησζε ηζρχνληεο θαλνληζκνί ρψξαο κέινπο ηεο Δ.Δ., εθφζνλ γίλεηαη επαξθήο 

αηηηνιφγεζε εθαξκνγήο απηψλ. Οπσζδήπνηε φκσο πξν ηεο εθαξκνγήο ησλ ζα πξνεγεζεί 

ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

 Ζ δαπάλε θάζε εξγαζίαο θαη αληηζηνίρνπ πιηθνχ πνπ ζπλεπάγεηαη ε αθξηβήο εθαξκνγή ησλ 

αλσηέξσ, πεξηιακβάλεηαη  αλεγκέλε  ζηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ κειέηεο (θαη πξνζθν 

ξάο) ηνπ έξγνπ. 

 Ζ εγθχθιηνο 27 / 15.10.2012 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ./369 απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο , ππνδνκψλ , κεηαθνξψλ θαη δηθηχσλ (Γεληθή Γξακκαηεία 

Γεκνζίσλ έξγσλ ) ζρεηηθά κε ηελ «έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (Δ..Τ.) ησλ 

δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ άξζξνπ ζρεηηθνχ << κε ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο ζην εξγνηάμην>>». 

 Ζ ππ ΄αξηζκφ 14867 / 825 / 9.5.2014 (1241 Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξ- γαζίαο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο αλαξηεκέλε ζην Γηαχγεηα κε (ΑΓΑ :ΒΗ- ΤΖΛ-

Σ1Γ) ζρεηηθά κε ηελ “απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ηήξεζεο αξρείσλ γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο 

θαη Τγείαο ζηελ εξγαζία ζηα ΣερληθάΔξγα”. 

 Ο ππ ΄αξηζκφ 3854 (ΦΔΚ 94 Α' -23-06-2010 ) Νφκνο ζρεηηθά κε ηελ “ ηξνπνπνίεζε ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θαη- 

ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεοδηαηάμεηο“. 
 

 Σν ππ ΄αξηζκφ 1312 Β΄24-08-2010 ΦΔΚ ζρεηηθά κε “ ηα κέηξα , φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο , θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο 

(ΑΔΚΚ)”. 

 Σν ππ ΄αξηζκφ ΦΔΚ 1746 / Β΄/ 19-05-2017 Καλνληζκφο Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγα- ζηψλ γηα 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ . 

 To υπ ΄αριθμό ΦΕΚ 1956 / B / 7-6-2017 ςχετικά με το “Περιεχόμενο του 
ΜητρώουΕργου”. 

Άξζξν 4ν : Σξνπνπνίεζε Ννκνζεζίαο 

4.1 ε φζα πκβαηηθά Σεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο αλαθέξνληαη δηαηάμεηοηνπ Ν. 1418/84 

θαη ηνπ Π.Γ 609/85, απηέο λννχληαη φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζή ηνπο απφ ηνπο : Ν. 2229.94 (ΦΔΚ 138Α/31.8.94), ΠΓ 286/94 (ΦΔΚ 

148Α/14.9.94), ΠΓ 368/94 (ΦΔΚ 201Α/2.12.94), ΠΓ 2338/95, Ν.2372/96, ΠΓ 210/97, 

ΠΓ 285/97, ΠΓ 402/96, Π.Γ. 60/07, Ν. 2308/95, Ν. 2576/98, Ν. 3263/04, Ν. 3621/07 ,  

Ν. 3669 / 2008 , Ν.4070 / 2012 , Ν. 4281 / 2014 , Ν. 4412 / 2016 θαη θάζε λέα πνπ ζα  

έρεη δεκνζηεπζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία πξνζθνξάο. 
 

Άξζξν 5ν: πληνληζκφο Πξνδηαγξαθψλ, ρεδίσλ θαη Δηδηθψλ Γηαηάμεσλ 

 Οη ηζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο, ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο θαη φια ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά ζρέδηα θαη έγγξαθα, απνηεινχλ νπζηψδε κέξε ηεο  χκβαζεο  θαη 

θάζε απαίηεζε πνπ ηίζεηαη ζε έλα απφ απηά είλαη δεζκεπηηθή θαη ζεσξείηαη φηη πε – 

ξηέρεηαη ζε φια. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο νη αλαγξαθφκελεο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ 

ππεξηζρχνπλαπηψλπνππξνθχπηνπλαπφηελππφθιίκαθααλάγλσζε,εθηφοαλπξφθεη- 
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ηαη γηα πξνθαλψο ιαλζαζκέλε αλαγξαθή, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

Τπεξεζία κεηά απφ φριεζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 ΟΑλάδνρνοδελκπνξείλαεπσθειεζείαπφπηζαλφζθάικαήπαξάιεηςεησλζρεδίσλ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αληηιεθζεί φηη ππάξρεη αζπκθσλία κεηαμχ δχν ή πεξηζ- 

ζνηέξσλ ζηνηρείσλ ηεο Μειέηεο ή φηη ελδερφκελα είλαη απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο ή 

ηξνπνπνηήζεηο, ππνρξενχηαη ην ηαρχηεξν λα δεηήζεη γξαπηέο νδεγίεο θιπ ζχκθσλα κε 

ηηο Ννκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669 / 2008 θαη ηνπ Ν. 4412 / 2016 απφ ηελ Γηεπζχ- 

λνπζα Τπεξεζία. Αθφκε ππνρξενχηαη φπσο, νπνηεδήπνηε θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 

εθαξκφζεη ηελ επί ηνπ ζέκαηνο απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο. 

 ηηο πξνηάζεηο ή ζρέδηα ηνπ Αλαδφρνπ ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα επηθέξεη 

νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε θξίλεη αλαγθαία κεηά θαη ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο. 

 Οη ηζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο, ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο θαη φια ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά ζρέδηα θαη έγγξαθα, απνηεινχλ νπζηψδε κέξε ηεο  χκβαζεο  θαη 

θάζε απαίηεζε πνπ ηίζεηαη ζε έλα απφ απηά είλαη δεζκεπηηθή θαη ζεσξείηαη φηη πε – 

ξηέρεηαη ζε φια. 

5.6Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη εγθαίξσο, πξηλ απφ θάζε εθαξκνγή ζπλνιηθά ή ελ κέξεη, ζρεδίσλ 

πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ βξίζθνληαη ζε αζπκθσλία κεηαμχ ηνπο ή κε πθηζηάκελα 

ζηνηρεία ή κε ηα άιια ζπκβαηηθά ηεχρε, λα δεηήζεη ακέζσο θαη εγγξάθσο νδεγίεο απφ 

ηελ Τπεξεζία, αιιηψο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη  νπνηεδήπνηε  θαη  κε θάζε ηξφπν ηελ 

επί ηνπ ζέκαηνο απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο, κε δηθά ηνπ κέζα θαη δαπάλε. 
 

Άξζξν 6ν: Έλαξμε θαη δηάξθεηα Έξγνπ - Πξνζεζκίεο - Πνηληθέο Ρήηξεο 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξαηψζεη ην έξγν ζην ζχλνιν ηνπ κέζα ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 

Σνλίδεηαη φηη ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία ζπκπεξηιακβάλεηαη εξγαζία θαηά ηηο αξγίεο    

θαη ηα αββαηνθχξηαθα, ην δε θφζηνο ηεο εξγαζίαο θαηά ηηο αλσηέξσ εκέξεο έρεη ππν- 

ινγηζηεί ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 Οη κήλεο λννχληαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηελ εκεξνινγηαθή δηαδνρή ησλ εκεξψλ. 

 Γηα ηελ νξηαθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ 

Ν.4412/2016, 

 Καηάηαινηπάέρνπλεθαξκνγήνηδηαηάμεηοηνπάξζξνπ147ηνπΝ.4412/2016. 

 ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ Έξγνπ, επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν4412/2016. 

 Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο, πνπ ηάζζεηαη, δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα απνθιεηζηηθή 

ππαηηηφηεηά ηνπ. Καηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  148 

ηνπΝ.4412/2016. 

 Αλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

γξαπηέο εληνιέο ηεο  Τπεξεζίαο,ν  Αλάδνρνο θεξχζζεηαη  έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 160 ηνπΝ.4412/2016. 
 

Άξζξν 7ν: Γεληθά Έμνδα, Όθεινο θ.ιπ. Αλαδφρνπ / Δπηβαξχλζεηο 

 Δπί πιένλ δε, νη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ πέξαλ ησλ άιισλ θξαηήζεσλ, ππφθεηληαη θαη 

ζηελθξάηεζεππέξΣΜΔΓΔηνπ6‰(έμη ηνηο ρηιίνηο)ζχκθσλακεηνΝφκν2166/93 
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(ΦΔΚ 1137/93 άξζξν 27 παξάγξαθνο 34 θαη 35) θαη ηελ θνηλή απφθαζε ππ. αξηζκ. Γ 

17α/07/θ.2.3./15-9-93 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔΥΩΓΔ. 

 Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ επηβιεζνχλ θαη λέα πξφζζεηα ηέιε ή απμεζνχλ 

ηα πνζνζηά απηψλ, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε ζρεηηθή 

πξφζζεηε δαπάλε, πνπ πξνέξρεηαη απφ απηά, ζα βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. ε πε- 

ξίπησζεκείσζεοησλαλσηέξσπνζνζηψλ,εδηαθνξάζαείλαηππέξηεοΤπεξεζίαο. 

7.3ηηο ηηκέο ηνπ Πεξηγξαθηθνχ Σηκνινγίνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο, 

δει. θφξνη, ηέιε, εηδηθνί θφξνη, θιπ. Αλ φκσο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

δνζεί απαιιαγή γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ επηβαξχλζεηο ε απαιιαγή απηή ζα 

εθπέζεη ζε σθέιεηα ηνπ έξγνπ (φρη ζε σθέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ). Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ 

θαη γηα ηηο Νέεο Σηκέο Μνλάδνο (ΝΣΜ) πνπ πηζαλφλ λα ζπληαρζνχλ, ππφ κνξθή 

ζρεηηθψλ Πξσηνθφιισλ Καλνληζκνχ. 

7.4.αλ γεληθή ηεθκαξηή έθπησζε ηεο εξγνιαβίαο ζα είλαη ε δηαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 

πξνζθνξάο απφ ηε ζπλνιηθή εθηίκεζε δαπάλεο ηεο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο, πα- 

ξάγξαθνο 1.2. ησλ εηδηθψλ φξσλ ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, δηαηξνχκελεο 

δηα ηεο ηειεπηαίαο. 
 

Άξζξν 8ν: Πιεξσκή Αλαδφρνπ 

 ΓηαηηοπιεξσκέοζηνλΑλάδνρνέρεηεθαξκνγήηνΆξζξν152ηνπΝ.4412/2016. 

 Γηα ηα θαη' απνθνπή ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, πιήξσο νινθιεξσκέλα, ν Αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη κε 

θαηαβνιή ησλ ηηκεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ν ίδηνο κε ηελ Οηθνλνκηθή Πξν ζθνξά ηνπ. 

 Οη πηζηνπνηήζεηο ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 152 ηνπ Ν. 4412/2016 

ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα ηνπ ελφο κελφο. 

 Με βάζε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Πξνζθνξάο θαη ηνλ Πίλαθα Πνζνζηψλ Γαπάλεο, πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζε απηφλ, ή ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ  Πξνυπνινγηζκφ θαη 

ζηελ ζηήιε «άξζξα αλαζεψξεζεο», ππνινγίδνληαη νη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ηνπ Αλα- 

δφρνπ, ζε ηκήκαηα ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ, γηα ηηο αλάινγεο εξγαζίεο, θαηά ηελ 

εθηίκεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 
 

Άξζξν 9ν: Αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ 

 Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εξγαζηψλ εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηοηνπάξζξνπ153ηνπΝ.4412/2016(ΦΔΚ147/Α΄/8-08-2016). 

ρεηηθά δηεπθξηλίδεηαη φηη : 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο γηα ην θαη' απνθνπή πνζφ ή  ηηο εξγαζίεο   

πνπ πιεξψλνληαη «κε ην ηεκάρην», «m θιπ» δηαρσξίδνληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο, 

πνπ εθηεινχληαη, θαηά αλαζεσξεηηθά ηξίκελα. 

 αλ πνζφηεηεο ιακβάλνληαη ηκήκαηα ησλ πνζνζηψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλα - 

θα πνζνζηψλ δαπάλεο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ  ζηήιε  "άξζξα  αλαζεψξεζεο" 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 Σν πνζφ θάζε θνλδπιίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε εξγαζία πνπ έγηλε ζην αλαζεσξεηηθφ ηξίκελν ζα 

απνηειεί ην πνζφ, πνπ ζα αλαζεσξείηαη. Σν πνζφ απηφ ζα πνιιαπιαζηάδεηε κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο (ΟΗΚ., ΟΓ., ΖΛΜ θιπ.) πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε 

ζηήιε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Μειέηεο. 
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Άξζξν 10ν: Πξνθαηαβνιή 

10.1. Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ αλάδνρν , πνζνζηφ 5 %βάζεη ηνπ άξζξνπ 

150 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147 / Α΄/ 8-08-2016) . 
 

Άξζξν 11ν: Γηάζεζε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

11.1Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

11.2.  Καη ΄εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 138 θαη 139 ηνπ Ν.4412/2016 , ε Γηεχζπλζε   

ησλ έξγσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο ηνπο , γίλεηαη απφ ηε- 

ρληθνχο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπε- 

ξεζία . Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε απαηηείηαη πξνζθφκηζε 

ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα , ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ . Ζ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 139 ηνπ Ν.4412/2016 απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα , ηα 

ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο , θαζψο θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπε- 

ξεζίαο. 

11.3    Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδν- 

ζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην λφκν αδεηψλ (εθηφο απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 

αλέγεξζε ησλ νηθνδνκψλ) θαη θαζίζηαηαη νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα  

θάζε παξάβαζε απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 
 

Άξζξν 12ν: Πξνέιεπζε πιηθψλ 
 

12.1. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηα θαιχηεξα ζε  πνηφηεηα πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ αγνξά, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα. 

Άξζξν 13ν:      Έγθξηζε πιηθψλ 

13.1. Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο, λα  πξνηείλεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ηα θχξηα πιηθά πνπ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ, ηα νπνία ζα πξνκεζεπηεί γηα λα ελζσκαηψζεη ή εγθαηαζηήζεη ή 

ηνπνζεηήζεη ζην Έξγν. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνηείλεη γηα έγθξηζε θχξηα πιηθά πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο ηνπ έξγνπ. Ζ πξφηαζε - αίηεζε ηνπ 

Αλαδφρνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ πεξηγξαθέο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, PROSPECTUS, 

ζρέδηα, ζρεδηαγξάκκαηα, απνηειέζκαηα δνθηκψλ θαη ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά εξεπλεηη- 

θψλ εξγαζηεξίσλ θ.ιπ. φισλ ησλ πξνηεηλνκέλσλ Οίθσλ πιηθψλ. Με ηα  ζηνηρεία απηά  

ζα ραξαθηεξίδεηαη ζαθψο θαη ιεπηνκεξψο ην θαζέλα πξνηεηλφκελν είδνο πιηθνχ (εξγν- 

ζηάζην θαηαζθεπήο, ηχπνο, θιπ.) κε επαξθή ζηνηρεία, ψζηε λα  απνδεηθλχεηαη ζαθψο θαη 

επρεξψο φηη ηνχην ηθαλνπνηεί ηηο Πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο ηνπ έξγνπ. 

 Ζ Τπεξεζία ζα ειέγμεη θαη΄ αξρήλ ηα αλσηέξσ πιηθά θαη ζα εγθξίλεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηα 

πξνο ελζσκάησζε - εγθαηάζηαζε, εθηφο θαη εάλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεοή 

ηδηαηηεξφηεηεο νπφηε θαη ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή γηα έγθξηζε. 

Καζπζηέξεζε ζηελ έγθξηζε ησλ πιηθψλ, ε νπνία ηπρφλ ζα πξνθχςεη ιφγσ κε έγθαηξεο 

ππνβνιήο απφ ηνλ Αλάδνρν πιήξσλ ζηνηρείσλ ησλ πιηθψλ είηε ιφγσ αθαηαιιειφηεηάο 

ηνπο, ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

 Δθίζηαηαη ηδηαηηέξσο ε πξνζνρή ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο επί ησλ θπξίσλ 

πιηθψλ,ηα νπνία ζα πξνζθνκίζεη ν Αλάδνρνο επί ηφπνπ θαη ζα ελζσκαηψζεη ζην 
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έξγν. Απηά πξέπεη λα είλαη αθξηβψο ηα εγθξηζέληα απφ ηελ Τπεξεζία σο αλσηέξσ, αι - 

ιηψο δελ ζα επηηξέπεηαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν θαη δελ ζα πηζηνπνηνχληαη. Δπί  

ηνππξνθεηκέλνπέρνπλεθαξκνγήνηδηαηάμεηοηνπάξζξνπ2παξ.8ηνπΝ.2229/94. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη θαζπζηεξήζεηο, δηαθσλίεο θαη παξαιαβέο ακθηβφινπ 

πνηφηεηαο κεραλεκάησλ, θαλέλα κεράλεκα δελ ζα παξαιακβάλεηαη εάλ δελ ζπλνδεχε- 

ηαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηα ηεχρε Γεκνπξάηεζεο πηζηνπνηεηηθά θαη δελ έρνπλ ζπ - 

ληαρζεί φπνπ πξνβιέπεηαη ηα ζρεηηθά πξαθηηθά ειέγρσλ -δνθηκψλ. 

Απαγνξεχεηαη ε πηζηνπνίεζε κεραλεκάησλ ζαλ πιηθφ επί ηφπνπ, εθ‟ φζνλ δελ πιε- 

ξνχληα  αλσηέξσ. Δπίζεο δελ ζα γίλνληαη δεθηά ζηελ Μνλάδα, εθηφο εάλ θπιάζζνληαη 

ζε απνζήθε ηνπ αλαδφρνπ, κεραλήκαηα πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά 

δνθηκψλ θαη ειέγρνπ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

 αλ θχξηα πιηθά ηνπ έξγνπ, εθηφο απφ απηά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 8 ησλ Γεληθψλ Όξσλ 

ηεο παξνχζαο .Τ. θαη ηα νπνία καδί κε ηα άιια ζα ππνβιεζνχλ γηα έγθξη- ζε ζηελ 

Τπεξεζία, ραξαθηεξίδνληαη: 

α. Όια ηα πιηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην ηηκνιφγην κειέηεο ηα νπνία γηα λα είλαη 

απνδεθηά πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ΔΣΔΠ – ΠΔΣΔΠ , ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 

πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα λα 

κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ θαηάιιεια . 

β) Σα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 

ησλ Γνκηθψλ Πξντφλησλ 305 / 2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ,απφ : 

 πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο γηα ηνλ έιεγρν παξαγσγήο ζην εξ- 

γνζηάζην ISO 9001, 

 πηζηνπνηεηηθφ ζήκαλζεο CE ησλ πξντφλησλ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο , 

ελαξκνληζκέλα κε Δπξσπατθά Πξφηππα, 

 δήισζε επίδνζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή πξνκεζεπηή ή εκπνξηθνχ αληηπξν- 

ζψπνπ, 

 Δθζεζε δνθηκψλ απφ Κνηλνπνηεκέλν Φνξέα. 

 Όια ηα παξαπάλσ ζα είλαη απφ εχθεκνπο νίθνπο, εμεηδηθεπκέλνπο ζε απηά. Δπίζεο γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ πιηθψλ, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη θαη δείγκαηα εθηφο απφ ηα 

πξνζθνκηζζέληα ηερληθά θπιιάδηα. Γηα φζα απφ ηα δελ αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα, ε Τπε - 

ξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα, φπνπ θξηζεί απαξαίηεην, λα δεηήζεη ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ 

ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΔΤ εθηφο αλ άιισο εηδηθά πξνδηαγξάθεηαη ζε 

άιιν πκβαηηθφ Σεχρνο ηεο κειέηεο. 

13.7. Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ θπξίσλ πιηθψλ, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εηδνπνηήζεη 

εγθαίξσο ηελ Τπεξεζία, δειαδή 15 εκέξεο γηα πιηθά εζσηεξηθνχ θαη 25 εκέξεο γηα 

πιηθά εμσηεξηθνχ πξηλ απφ ηηο δνθηκέο παξαγσγήο πνπ ζα  γίλνπλ  ζην  εξγνζηάζην, 

ψζηε αλ θξίλεη ζθφπηκν λα παξαζηεί ζε απηέο. Δλαιιαθηηθά αληί ησλ δνθηκψλ ζην εξ- 

γνζηάζην εμσηεξηθνχ κπνξεί ε Τπεξεζία λα δεηήζεη δνθηκέο ή πηζηνπνηεηηθά ζχκθσ-  

λα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ πην πάλσ παξάγξαθν. 
 

Άξζξν 14ν: θπξνδέκαηα γεληθά 

 Γηα θάζε θαηεγνξία πνηφηεηαο ζθπξνδέκαηνο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα εθπνλήζεη (κε 

κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ) κειέηε ζπλζέζεσο βάζεη αληηπξνζσπεπηηθψλ πνζνηήησλ 

πιηθψλ απφ απηά πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην εξγνηάμην παξαζθεπήο ηνπ ζθπξν- 

δέκαηνο.Ζ κειέηε ζπλζέζεσο πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη φηαλ κεηαβάιιεηαη ε πεγή 
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πξνκήζεηαο, ή ην είδνο, ή ε πνηφηεηα ησλ ζπληζηψλησλ πιηθψλ, ή νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Ζ κειέηε απηή ζα ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο. 

 Οη κειέηεο ζπλζέζεσο ζθπξνδέκαηνο, ηα πιηθά, ε παξαγσγή, ε ζπληήξεζε, νη παληφο είδνπο 

έιεγρνη θιπ ζα δηέπνληαη απφ ηνλ ελ ηζρχεη θαλνληζκφ ηερλνινγίαο ζθπξνδέκα- 

ηνο(Κ.Σ.) (Φ.Δ.Κ. 266/9-5-85) θαζψο θαη φια ηα ζρέδηα πξνηχπσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Οξγαληζκνχ Σππνπνηήζεσο (ΔΛΟΣ), ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Σερλνινγίαο 

θπξνδέκαηνο. 

 Σα αδξαλή ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ζθπξνδεκάησλ ζα είλαη ζξαπζηά 

θαη ζα πξνέξρνληαη απφ αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα ηα νπνία ζα θαιχπηνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο θαη ηα ζρεηηθά πξφηππα ηνπ 

ΔΛΟΣ. 

 Γεληθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θάησζη πνηφηεηεο ζθπξνδέκαηνο: 

θπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 κε ειαθξχ νπιηζκφ γηα ηελ θαηαζθεπή ζηεζαίνπ 

πεξίθξαμεο αγσληζηηθνχ γεπέδνπ . 

 Σα αλσηέξσ  ζθπξνδέκαηα  ραξαθηεξίδνληαη  σο  "ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΑ".Γελ απνθιείεηαη ε  

δπλαηφηεο  πξνκήζεηαο  απφ  εξγνζηάζην  εηνίκνπ  ζθπξνδέκαηνο,  αξθεί,  απφ ηνλ  

Αλάδνρν  ηνπ  έξγνπ,  λα  εμαζθαιηζζνχλ  φιεο   νη   δηεπθνιχλζεηο  ζηελ  Δπίβιεςε γηα 

ηελ  εθηέιεζε  φισλ  ησλ  ειέγρσλ  πνπ  πξνβιέπνληαη  γηα  ην  ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ  θν 

ζθπξφδεκα. 

 Ο πξνβιεπφκελνο πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 13.5.1 ηνπ Κ.Σ.. εί- λαη 

ππνρξεσηηθφο, ν δε αξηζκφο ησλ δνθηκαζηηθψλ αλακηγκάησλ θαζνξίδεηαη ζε30. 

Οη πξνδηαγξαθφκελεο αληνρέο ζθπξνδεκάησλ αλαθέξνληαη ζε  αληνρή θχβνπ  αθκήο 20 

ή 15 εθ. Tν ηζηκέλην ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ησλ  ζθπξνδε- 

κάησλ ζα είλαη ειιεληθνχ ηχπνπ ή ηζηκέλην θαζαξφ, ηχπνπ Η/35 ή Η/45 θαη ζα είλαη 

ζχκθσλν κε ηνλ θαλνληζκφ ηζηκέληνπ (Φ.Δ.Κ. 244/29-2-1980) ππαγνξεπφκελεο ηεο 

ρξήζεσο ηζηκέληνπ πςειήο αληνρήο. 

Γεληθά επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ππεξξεπζηνπνηεηηθψλ πξνζζέησλ ζθπξνδέκαηνο. 

Οη αλαινγίεο θαη ν ηξφπνο ρξήζεσο ζα θαζνξηζζνχλ θαηά ηελ ζχληαμε ηεο κειέηεο 

ζπλζέζεσο. 

 Οπδεκία ζθπξνδέηεζε, κε ζθπξφδεκα επηηξέπεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Μειέηεο 

πλζέζεσο απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία (ΤΠΔΠΑ). Πξνο ηνχην, πξνο απνθπ- γή 

θαζπζηεξήζεσλ απφ ππαηηηφηεηά ηνπ, ν Αλάδνρνο ηνπ 'Δξγνπ πξέπεη λα  θξνληίζεη γηα 

ηελ έγθαηξν ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ ζπλζέζεσο, νη νπνίεο 

είλαη ππνρξεσηηθέο. 

 Ζ αξηηφηεο θαη ε ηερλνινγία θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο ην 

νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιή- ξσοε 

δπλαηφηεο παξαγσγήο ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ ζθπξνδεκάησλ. Δάλ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Δπηβιέςεσο δελ εμαζθαιίδεηαη απφ ην ελ ιφγσ ζπγθξφηεκα ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 

ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ ζθπξνδεκάησλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη, είηε λα 

αιιάμεη εξγνζηάζην παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, είηε λα εγθαηαζηήζεη θαηάιιειν 

ζπγθξφηεκα, ζε πεξηνρή εληφο ηεο Μνλάδνο πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Δπίβιεςε. Γελ 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ή ηελ εγθαηάζηαζε 

ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο. 

 Δπί πξνζζέησο ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη: 

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη εξγαζηήξην κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη ην 

θαηάιιειν επηζηεκνληθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξαγνκέλσλ 
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ζθπξνδεκάησλ, ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ κειεηψλ ζπλζέζεσο ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. έιεγρν 

θνθθνκεηξηθψλ δηαβαζκίζεσλ, πγξαζίαο, παηπάιεο, θαζήζεσο ζθπξνδέκαηνο, θ.ι.π.) 

θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν αληνρήο δνθηκίσλ (π.ρ. επαξθή αξηζκφ κεηξψλ, πξέζζα ζξαχζεσο 

δνθηκίσλ). Πξντζηάκελνο ηνπ ελ ιφγσ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα είλαη Πνιηηηθφο κεραληθφο. 

 Ζ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ην πνζνζηφ παηπάιεο ζα ειέγρεηαη γηα 

θάζε λέα πνζφηεηα ε νπνία ζα πξνζθνκίδεηαη ζηνλ "Αζηέξα" ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο. Οκνίσο γηα θάζε λέα πνζφηεηα άκκνπ ζα ειέγρεηαη ε 

πγξαζία απηήο αιιά θαη φπνηε θξηζεί ζθφπηκν απφ ηελ Δπίβιεςε ή Δθπξφζσπν ηεο 

Τπεξεζίαο. 

 Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ παξαζθεπαδνκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρπηεχζεσο ηνπ 

δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 32° C. Πξνο ηνχην ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξέπεη 

λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα φπσο : 

 Γηαηήξεζε ζε ρακειή ζεξκνθξαζία ηνπ χδαηνο παξαζθεπήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

(ζακκέλε δεμακελή λεξνχ - πξνζζήθε πάγνπθ.ι.π.). 

 Πξνζηαζία ηνπ θάδνπ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο) απφ ηνλ ήιην (αλα- 

κνλή ζε ζθηεξφ κέξνο θιπ). Ο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρπηεπνκέλνπ ζθπξν- 

δέκαηνο ζα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ αληιία (θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ βαξέια) θαη φπν- 

ηε θξiλεη ε επίβιεςε. Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνλ θαηάι- 

ιειν εμνπιηζκφ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο σο αλσηέξσ ζεξκνθξαζίαο, θαζψο θαη γηα ηνλ 

ηξφπν ππνβηβαζκνχ ηεο (πξνζζήθε πάγνπ ζην λεξφ παξαζθεπήο). 

 Πέξαλ ησλ δνθηκίσλ ηα νπνία ζα ιακβάλνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο αληνρήο ηνπ παξαγνκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο θαη ηα νπνία κεηά ηελ πξνβιεπνκέλε απφ ηνλ Κ.Σ.. ζπληήξεζε ησλ, ζα 

απνζηέιινληαη ζην εξγαζηήξην ηεο ΜΑΚ ή ζε Κξαηηθφ εξγαζηήξην γηα έιεγ- ρν, ζα 

ιακβάλνληαη ηξία (3) δνθίκηα αλά παξηίδα ηα νπνία ζα ζξαχνληαη κεηά πα- ξέιεπζε7 

εκεξψλ, ζην εξγαζηήξην. Σνχην γίλεηαη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο  αληνρήο ησλ 28 εκεξψλ 

θαη ηηο ηπρφλ ζπληεξήζεηο θαη δηνξζψζεηο κειεηψλ  ζπλζέζεσο πνπ πξέπεη  λα γίλνπλ ζε 

πεξίπησζε κεησκέλσλ αληνρψλ. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ πξφβιεςε ηεο αληνρήο ησλ 28 

εκεξψλ ζα γίλεη σο θαησηέξσ: 

 Με βάζε ηε ζρέζε αληνρψλ 7/28 εκεξψλ ε νπνία έρεη πξνθχςεη απφ ηνπο πξνθα- 

ηαξθηηθνχο ειέγρνπο,Θα ππνινγίδεηαη ε αληνρή ησλ 28εκεξψλ γηα θάζε δνθίκην. 

 Με βάζε ηελ σο αλσηέξσ αληνρή ησλ 28 εκεξψλ θαη ηελ  ηππηθή  απφθιηζε  ε 

νπνία έρεη επξεζεί απφ ηνπο πξνθαηαξθηηθνχο ειέγρνπο, ζα ειέγρεηαη ε ηθαλνπνί- 

εζε ή κε ησλ θξηηεξίσλ ζπκκνξθψζεσο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Σ.. γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο ζθπξνδέκαηνο. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπiζηψλεηαη κεησκέλε αληνρή, ζα δηνξζψλεηαη ην ηαρχηεξν 

δπλαηφλ ε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ζα επαιεζεχεηαη κε ηελ ζξαχζε έμη (6) δνθηκίσλ 

ειηθίαο 7 εκεξψλ. 

Γηα ηελ ζθπξνδεηεζείζα πεξηνρή, φπνπ δηαπηζηψζεθε κείσζε αληνρήο ζα γίλεηαη 

ζπληήξεζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξ. 13.7.1 ηνπ Κ.Σ.. 

 Σα αλσηέξσ απνηεινχλ ηα θαη' ειάρηζηνλ απαηηνχκελα πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

πξνδηαγξαθφκελσλ αληνρψλ θαη ηνχην δηφηη δίδεηαη πςίζηε ζεκαζία ζηελ επίηεπμε ησλ 

πξνδηαγξαθφκελσλ αληνρψλ. 

 Ζ ηήξεζε ή φρη ησλ θξηηεξίσλ ζπκκνξθψζεσο ζα πξνθχςεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζξαχζεσο ησλ δνθηκίσλ ηνπ Κξαηηθνχ Δξγαζηεξίνπ αληνρήο πιηθψλ. 
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Πξνο ηνχην κεηά ηελ θχιαμε ησλ δνθηκίσλ ζε  θαηάιιειν ρψξν εληφο ηνπ εξγαζηεξί- 

νπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο πεξηβιεζνχλ κε πγξέο ιηλάηζεο, εληφο 4 ην πνιχ εκεξψλ απφ 

ηελ εκέξα ιήςεσο ησλ, ζα απνζηέιινληαη ζε θξαηηθφ εξγαζηήξην (πάληα ην ίδην) γηα 

πεξαηηέξσ ζπληήξεζε θαη ελ ζπλερεία ζξαχζε, ζε ειηθία 28 εκεξψλ. 

 Σα απνηειέζκαηα ζξαχζεσο ησλ δνθηκίσλ ζα θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά κέζσ ηεο 

Δπηβιέςεσο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία. 

 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί, απφ ηνπο ειέγρνπο Κξαηηθνχ Δξγαζηεξίνπ, κεησκέλε αληνρή 

ησλ δνθηκίσλ ειηθίαο 28 εκεξψλ, ζα αθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία πεξηθνπψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 ηεο Δ..Τ. 

 Γηα ηα εμσηεξηθά δάπεδα πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ηελ πξνδηαγξαθή ΓΔ-7 θαη ζε φηη αθνξά ηα 

αληηθείκελα ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο 

πξνδηαγξαθήο απηήο. Σν έξγν φζνλ αθνξά ηα ζθπξνδέκαηα ηεο παξαγξάθνπ απηήο 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.2 ηεοΓΔ-7 ραξαθηεξίδεηαη σο κηθξφ. 
 

Άξζξν 15ν: Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπέξγνπ 

(ρξνλνδηάγξακκα) εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπΝ.4412/2016. 

 Ζ ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεη, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/2016. 

Ωο κνλάδα ρξφλνπ ζεσξείηαη ε εκέξα. Ωο αθεηεξία ησλ ρξφλσλ (ρξφλνο εθθίλεζεο) 

ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 

ην ππφ έγθξηζε ρξνλνδηάγξακκα ζα δηαθξίλνληαη κε ραξαθηεξηζηηθνχο ζπκβνιηζκνχο: 

 Ζ αθεηεξία ηνπ ρξφλνπ.

 Σν πέξαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ.

 Ζ έλαξμε θαη ην πέξαο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ, φπσο απηέο δηαθξίλνληαη ζηα ηεχ- 

ρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ αηηηνιφγεζε ησλ 

δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ. Ζ ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη εηδηθά ε νκαδνπνίεζε 

ησλ εξγαζηψλ, ν θαζνξηζκφο ησλ  ρξφλσλ επηθάιπςεο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ξνήο ησλ 

εξγαζηψλ ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξηζζεί ν ρξφλνο θαη ε δηαδνρή εξγαζηψλ έηζη ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε δξαζηε- 

ξηφηεηα ηεο Μνλάδαο. 

 Ζ έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζε δεθα- 

πέληε(15)κέξεοαπφηελππνβνιήηνπ,βάζεηηνπάξζξνπ45ηνπΝ.4412/2016. 

15.5 Κάζε κήλα ν Δπηβιέπσλ ζα εμεηάδεη εάλ ε πινπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο παξνπ- 

ζηάδεη απφθιηζε. Γηα λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο πξέπεη απαξαηηήησο αλά 15ήκεξν λα 

γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο φζνλ αθνξά ζηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ.Δάλ 

δηαπηζησζεί δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο πξνφδνπ, ν Δπηβιέπσλ, 

αθνχ εμεηάζεη ηνπο ιφγνπο πνπ ηελ πξνθάιεζαλ, νθείιεη λα πξνβεί έγθαηξαζηηο 

επηβαιιφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ αηηίσλ ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο πξνφδνπ, 

πξνο εμάιεηςή ηεο. Γειαδή, πξνο ηελ Πξντζηακέλε Αξρή εάλ ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο 

επζχλεο ηεο, πξνο ηνλ Αλάδνρν, επηζεκαίλνληαο ηα αίηηα θαη θαζνξίδνληαο 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ιάβεη ν Αλάδνρνο. Δμππαθνχεηαη φηη  

ζε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζήο ηνπ Αλαδφρνπ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα πξνβαίλεη 

ζε Δηδηθή Πξφζθιεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζε Πξνζσξηλή Έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 160 ηνπΝ.4412/2016. 
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 Δάλ δηαπηζησζεί δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο πξνφδνπ, ν Δπηβιέπσλ, αθνχ 

εμεηάζεη ηνπο ιφγνπο πνπ πξνθάιεζαλ απηή, νθείιεη λα πξνβεί έγθαηξα ζηηο 

επηβαιιφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ αηηίσλ ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο πξνφδνπ 

πξνο εμάιεηςή ησλ. Γειαδή, πξνο ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, εάλ ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο 

επζχλεο ηεο, πξνο ηνλ Αλάδνρν επηζεκαίλνληαο ηα αίηηα θαη θαζνξίδνληαο ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα θαη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ιάβεη ν Αλάδνρνο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο αλάζεζεο λέσλ εξγαζηψλ, ζα πξνζδηνξίδεηαη ζηελ δηαηαγή αλάζεζεο, εάλ 

απηή δηαθνξνπνηεί ην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή φρη.  ηελ πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο ζα αλαζεσξείηαη αλάινγα ην ρξνλνδηάγξακκα. 

15.8 Δληνιή γηα δηαθνξνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο έρεη κφλν ε Πξντζηακέλε Αξρή. 
 

Άξζξν 16ν : Οξγαλφγξακκα 

 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/2016 ζε  δηάζηεκα  ελφο (1) 

κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψοηα 

πιήξε ζηνηρεία: 

 εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ, ζε επηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε ηα κέζα – κεραλή- 

καηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ,θαζψο επίζεο θαη ηα 

 βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ηνπ ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ, πνπ ζα 

δηαηεζεί ζην εξγνηάμην θαη ζε επηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ εη – 

δηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ αλαιφγνπ εθπαηδεχζεσο, πνπ ζα απαζρνιεί ν Αλάδν- 

ρνο,θαη 

 ην ρξνλνδηάγξακκα βάζε ηνπ νπνίνπ ζα ππνβάιινληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο κε- 

ιέηεο θαη ζα γίλνληαη νη παξαγγειίεο ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ θιπ., πνπ απαη- 

ηνχληαη ζην Έξγν θαη πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε, ζα ρξεζηκνπνηεζεί απν- 

θιεηζηηθά γηα ην ππφςε έξγν. 
 

Άξζξν 17ν : Μεραληθφο εμνπιηζκφο 

17.1.Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη επαξθή κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ θίλεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο, πνπ αζθεί ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, πξνο ηελ πεξηνρή ησλ 

έξγσλ, θαζψο θαη κέζα ζηελ πεξηνρή απηή, φιεο δε νη ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ θί λεζε 

απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
 

Άξζξν 18ν : Απφζεζε πιηθψλ, ζηάζκεπζε νρεκάησλ, ρψξνη πγηεηλήο. 

 Οη πεξηνρέο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ πιηθψλ, 

ζηάζκεπζε νρεκάησλ θαη εηδηθψλ κεραλεκάησλ απηνχ θ.ιπ., ζα είλαη απηέο πνπ ζα ππν- 

δεηρζνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε. 

Οηαλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ή ν θίλδπλνο δεκηψλ ζε απηφ δελ επηηξέπνπλ θαηά ηελ απφιπ - 

ηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ηελ επί καθξφ ρξφλν απφζεζε πιηθψλ ζε ρψξνπο πνπ εκπνδίδεηαη 

ε θπθινθνξία νρεκάησλ ή δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ζηελ αζθάιεηα πηήζεσλ ή γηα άιινπο 

ιφγνπο αζθαιείαο, ηφηε ζηνπο ρψξνπο απηνχο πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηηο εληνιέο ηεο Δπί- 

βιεςεο, ζα απνηίζεληαη πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο πιηθψλ, ρσξίο ηνχην λα δεκηνπξγεί δη- 

θαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα πξφζζεηεο ή πιάγηεο κεηαθνξέο, θνξηνεθθνξ- 

ηψζεηο θ.ιπ. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εγθαηαζηήζεη ζην εξγνηάμην άπαληα ηα 

πξνβιεπφκελα ππφ ησλ φξσλ ηεο πγηεηλήο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ. 447/05 ή ελ ηζρχεη 

λεφηεξσλ. 
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Γηεπθξηλίδεηαη αθφκα φηη ε ηήξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ απφ ηνλ Αλάδνρν δελ απνηειεί αί- 

ηην γηα λα εγεξζεί απαίηεζε νηθνλνκηθήο θχζεσο ή παξάηαζε πξνζεζκίαο. 
 

Άξζξν 19ν: Υξφλνο εγγχεζεο 

19.1 Ο ρξφλνο εγγχεζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 171 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

Άξζξν 20ν: ρέδηα εμ εθηειέζεσο 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, λα ζπληάμεη ιεπηνκεξή ζρέδηα εμ 

εθηειέζεσο, ηα νπνία ζα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε, ζε έλα δηαθαλέο θαη 3 

θσηνηππίεο, δηαζηάζεσλ, θαηάιιεια ππνγεγξακκέλα απφ απηφλ, θαηά ηελ δηάξ- θεηα ηνπ 

έξγνπ θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ Πξνζσξηλή Παξαιαβή ηνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε θχιαμε ζε θαηάιιειεο αξρεηνζήθεο ζα είλαη θαηά DIN 

σο πξνο ην πιάηνο κε κήθνο έσο 1,20 m, ζα θφβνληαη ζην πεξίγξακκα πιελ ηεο πιεπ- 

ξάο ηεο ζέζεο ηεο πηλαθίδαο φπνπ ζα κέλεη ε δηαθάλεηα πέξαλ ηνπ πεξηγξάκκαηνο 1 cm 

γηα λα θνιιάηαη ε ηαηλία αλάξηεζεο. Σν ξέιηαζκα ζα γίλεηαη απφ ηηο 3 πιεπξέο. Ζ 

πιεπξά πξνο ηελ πηλαθίδα δελ ζα ξειηάδεηε. 

 Ζ πηλαθίδα ησλ ζρεδίσλ ζα είλαη ηππνπνηεκέλε ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν 

απφ ηελ Δπίβιεςε. 

 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη επηπιένλ λα ππνβάιεη θαη ηξεηο θσηνηππίεο απηψλ. 

 Σέινο φια ηα παξαπάλσ ζρέδηα ζα ππνβιεζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ( CD) σο αξρεία 

AutoCADγηα Windows έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ 2004 ή λεσηέξαο. 

 Όια ηα παξαπάλσ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ΦΑΤ πνπ ζα ζπληάζζεηαη  νπσζδήπνηε πξηλ ηελ 

πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 
 

Άξζξν 21ν: Πνζφηεηεο 

21.1 Οη πνζφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ είλαη ελδεηθηηθέο 

(πξνκεηξεηηθέο). Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαη ελζσκαηψζεη ζην Έξγν 

εθείλεο ηηο πνζφηεηεο κφλν πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο απαηηήζεηο απηνχ. 
 

Άξζξν 22ν : Σηκέο κνλάδνο 

 Οη ηηκέο κνλάδνο, ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο, αλαθέξνληαη ζε πιήξσο ηεηειεζκέλεο εξγαζίεο 

φπσο πεξηγξάθνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο. Οη ηηκέο 

κνλάδνο εκπεξηέρνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 ηηο ηηκέο κνλάδεο επηπιένλ πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ αμία πξνκήζεηαο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ, 

πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λεξνχ, θαζψο θαη αμία  θαη δαπάλε 

θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθνξάο πξνζθφκηζεο απηψλ κέρξη ηε ζέζε ρξεζηκνπνίεζεο ή 

ελζσκάησζήο ηνπο, κεηά ηνπ απνιπκέλνπ ρξφλνπ θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο ησλ κέζσλ 

κεηαθνξάο εθηφο αλ άιισο αλαθέξεηαη επθξηλψο ζην Σηκνιφγην Μειέηεο. 

 Κάζε δαπάλε γηα αγνξά ή ελνηθίαζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ρξεζηκνπνίεζε θάζε 

είδνπο κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, κε φια ηα έμνδα θίλεζεο, 

ιεηηνπξγίαο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, ζηαιηψλ ιφγσ θαθνθαηξίαο – δεκίαο ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο, απφζβεζεο, πξνζηαζίαο, αζθαιίζηξσλ θιπ θαη 
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ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ, θαζψο θαη ηελ αμία ησλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, λεξνχ θαη 

ξεχκαηνο γηα ηηο εξγαζίεο πιήξσο θαη έληερλα ηειεζκέλεο. 

 Οη δαπάλεο θαηεξγαζίαο, ρξεζηκνπνίεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ αλαθεξζέλησλ πιηθψλ, θαζψο 

θαη θάζε πξφζζεηεο εξγαζίαο, έζησ θαη  κε  ξεηψο θαηνλνκαδφκελεο ζηε δηαηχπσζε 

θάζε θνλδπιίνπ, πνπ απαηηείηαη φκσο θαηά ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο δεκνπξαζίαο, 

θαηά ηε κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, γηα ηελ αζθαιή, πιήξε θαη 

έληερλε εθηέιεζε θαη εκπξφζεζκε απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. ηηο δαπάλεο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ κε ηε βνήζεηα εξγαηηθψλ ρεξηψλ ζε 

φζεο πεξηπηψζεηο ή είλαη αδχλαην ή δελ ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεραληθά 

κέζα. 

 Οη δαπάλεο γηα ελδερφκελεο αλαγθαίεο αληιήζεηο, απνζηξαγγίζεηο, πεξηθξάμεηο ή απνκνλψζεηο 

ρψξσλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, γηα αληηζηεξίμεηο ή ζηεξενπνηήζεηο εδαθψλ, θαζψο 

θαη φια ηα έμνδα γηα απνκάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη 

δηάζεζε ησλ αρξήζησλ ή πιενλαδφλησλ πιηθψλ ηνπ Αλαδφρνπ. ηηο δαπάλεο απηέο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ εξγνηαμίνπ κεηά απφ ηελ απνπεξάησζε 

ησλ εξγαζηψλ. 

 Οπνηαδήπνηε δαπάλε απαηηεζεί γηα ηπρφλ δηφξζσζε ή θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή 

θαθφηερλσλ κεξψλ ηνπ Έξγνπ, κεηά απφ εληνιή ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. 

 ηα γεληθά έμνδα ηνπ εξγνιήπηε πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ εηδηθέο δαπάλεο πνπ ηνλ 

βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά: 

 Απνδεκίσζε ηδηνθηεηψλ, εθκηζζσηψλ θαη κηζζσηψλ. 

 Σσλ πεξηνρψλ ιήςεο ησλ πάζεο θχζεο απαηηεζεζνκέλσλ δαλείσλ θαη πιηθψλ 

θαη απνζήθεπζεο πξντφλησλ εθζθαθψλ ή απνζήθεπζεο πξντφλησλ. 

 Σσλ πξνζπειάζεσλ πξνο ηα εξγνηάμηα θαη ηηο ζέζεηο ιήςεο θαη απνζήθεπζεο 

ησλ πάζεο θχζεο πιηθψλ. 

 Σσλ ζέζεσλ εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ θαη εξγνηαμίσλ γεληθά. 

 Σσλ πξνζπειάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νκαιήο θπθινθν- 

ξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. 

 Οη δαπάλεο απνδεκίσζεο ησλ θάζε είδνπο πεγψλ ιήςεο πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη πεγέο απηέο ιήςεο πιηθψλ κπνξεί λα είλαη 

ρείκαξξνη ή νξπρεiα ή ιαηνκεία πνπ αλεθνπλ ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. 

 ηηο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ αδξαλή πιηθά, πεξηέρνληαη θαη 

βαξχλνπλ ηα γεληθά έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο (ίδξπζε 

ιαηνκείνπ θιπ), νη δαπάλεο δηάλνημεο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ 

δξφκσλ πξνζπέιαζεο πξνο ηηο πεγέο πιηθψλ θαη γεληθά θάζε είδνπο δξφκσλ, πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη  απνδεκηψζεηο ηδηνθηεζηψλ,  νη δαπάλεο 

θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ πξνζπειάζεσλ θαη  παξαθακπηεξίσλ νδψλ γηα ηελ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ αλεκπφδηζηε εμππεξέηεζε ηεο 

θπθινθνξίαο. 

 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ησλ πξνο επίζηξσζε επηθαλεηψλ θαη γεληθφηεξα ηεο επξχηε-ξεο 

πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, γηα λα επηηεπρζεί ε θαηαζθεπή επίπεδεο θαη νκαιήο επηθάλεηαο 

ηεο ζηξψζεο θπθινθνξίαο κε θιίζεηο, ζχκθσλα κε απηέο πνπ νξίδνληαη ζηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή θαη ζηα άιια ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο. 
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ηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη αθφκα νη δαπάλεο ησλ απαηηνχκελσλ ηνπνγξαθηθψλ εξ- 

γαζηψλ γηα εθαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο γεληθά γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

θαη ηηο επηκεηξήζεηο, δειαδή αλαπαζζαιψζεηο, ρσξνζηαζκίζεηο, ιήςεηο δηαηνκψλ 

θ.ιπ., φπνπ απηφ απαηηείηαη θαηά ηα  δηαδνρηθά ζηάδηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψοθαη 

νη δαπάλεο ζχληαμεο ζπκπιεξσκαηηθψλ κεθνηνκψλ θάζε ζηνηρείνπ ηνπ έξγνπ 

(δξφκσλ, δαπέδσλ θιπ), πξφζζεησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη αλαπξνζαξκνγήο 

ηεο κειέηεο, φπνπ απαηηεζεί, εθηφο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζαθψο αλαθέξνληαη ζηηο δα- 

πάλεο εθαξκνγήο κειεηψλ. 

 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζην εξγνηάμην, ηνπ  εξγαζηεξίνπ γηα φιεο ηηο 

δνθηκαζίεο θαη ειέγρνπο θαη εδαθνηερληθέο κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ είλαη ππνρξε- 

σηηθέο γηα ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Π.Σ.Π. πνπ εθηεινχληαη είηε ζην 

εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην, είηε ζε άιια εξγαζηήξηα θαηά ηελ θξίζε ηεο επηβιέπνπζαο 

Τπεξεζίαο. 

 Οη δαπάλεο ιήςεο θσηνγξαθηψλ θαη ινηπψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εθηεινπκέλνπ έξγνπ 

θαη ε ηήξεζε πιήξσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 Κάζε δαπάλε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη γηα ηελ αζθαιή θαη έληερλε απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, 

θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΤ φηη πεξηιακβάλεηαη    ζηηο ηηκέο 

ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Οη πιεξσκέο ηνπ εξγνιάβνπ ππφθεηληαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, θφξνποθ.ιπ. 

 Οη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηε θχιαμε ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ θ.ιπ. πνπ παξαδίδνληαη 

ζηνλ Αλάδνρν απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα ρξήζε ή ελζσκάησζε,  βαξχλνπλ ηνλ 

Αλάδνρν. 

22.4 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ έρνπλ γεληθή ηζρχ θαη εθαξκφδνληαη ζπκβαηηθά, αλε- 

μάξηεηα απφ ηηο επί κέξνπο πνζφηεηεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ πνπ Θα εθηειεζζνχλ, 

είηε πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπέο απφ ηελ αξρή, είηε ζπκπιεξψζεηο ή επηζθεπέο ππαξ- 

ρφλησλ έξγσλ. 
 

Άξζξν 23ν: Δξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη παξνπζία λεξνχ 

 Ρεηά δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ θαη νπνηνπδήπνηε 

άιινπ ηεχρνπο δεκνπξάηεζεο, αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή εξγαζία, είηε απηή εθηειείηαη 

ελ μεξψ, είηε παξνπζία λεξνχ, ζε νπνηνδήπνηε βάζνο κφληκνπ ή ξέν- 

ληνο,αληινχκελνπήκε,πξνεξρνκέλνπαπφνπνηαδήπνηεαηηία(ππφγεηαλεξάθιπ) 

 Αθφκα ζηε παξνχζα εξγνιαβία θαζνξίδεηαη φηη δελ ζα πιεξσζνχλ νη θάζε είδνπο αληιήζεηο 

πνπ ζα ρξεηαζζνχλ ελδερνκέλσο γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, 

νχηεζαπιεξσζνχληδηαίηεξαεηδηθέοπξνζηαηεπηηθέοθαηαζθεπέοαπφηαππφγεηαλεξά. 

 Μεηά απφ ηα παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα έρεη πεξηιάβεη ζηηο Σηκέο Μνλάδαο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ, αλεγκέλα ζηα άιια είδε εξγαζηψλ, ηηο πξφζζεηεο δπ- ζρέξεηεο, πνπ 

ζα παξνπζηαζζνχλ ελδερνκέλσο (ζε πιηθά κεραλήκαηα, εξγαζία, ηξνπνπνίεζε κεζφδσλ, 

εηδηθά πξνζηαηεπηηθά κέζα, πξφζζεηεο αληηζηεξίμεηο εθζθαθψλ,θάζε είδνπο αληιήζεηο 

θιπ) απφ ηπρφλ παξνπζία λεξνχ, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε, ζηελ παξνχζα 

εξγνιαβία. 
 

Άξζξν 24ν: Τπνβνιή κειεηψλ θαη ζρεδίσλ εθαξκνγήο 

 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ηε 

αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε κφληκεο θαηαζθεπήο. 
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Πξφζζεηνη έιεγρνη πνπ πηζαλφλ ζα απαηηεζνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε ζα γίλνληαη κε ηελ ηνπν- 

ζέηεζε ζηαζεξψλ ζεκείσλ εθηφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ησλ έξγσλ. Σα ζηαζεξά ζεκεία ζα 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δπίβιεςε θαη ζα δηαηεξνχληαη κε ζρνιαζηηθφηεηα αλέπαθα απφ ηνλ 

Αλάδνρν. 

ε πεξίπησζε ακέιεηαο ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ πνπ ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ θαηαζηξνθή ησλ ζεκείσλ απηψλ ή ησλ εμαζθαιίζεψλ ηνπο, είλαη δπλαηφλ ζχκθσλα κε 

ηελ θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο λα γίλνπλ κεηαγελέζηεξα δηνξζψζεηο ινγαξηα- 

ζκψλ. Σα αλαθεξφκελα ζηαζεξά ζεκεία ζα είλαη κε ζρνιαζηηθφηεηα εμαζθαιηζκέλα ηνπν- 

γξαθηθά θαη εμαξηεκέλα απφ ην θξαηηθφ ηξηγσλνκεηξηθφ δίθηπν. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ηεο ηειη- 

θήο κειέηεο ηνπ, πνπ ζα δηαηαρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, ψζηε λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ή ζα αθνξνχλ ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο θαηαζθεπήο, ρσ- 

ξίο θακία κεηαβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ηεο 

κειέηεο, πνπ ζα δηαηαρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, ψζηε λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζα αθνξνχλ ζηηο ιεπηνκέξεηεο θαηαζθεπήο, ρσξίο θακία κε- ηαβνιή ηεο 

πξνζθνξάο. 
 

Άξζξν 25ν: Έιεγρνη - Δξγαζηήξην 

 Μφιηο ν Αλάδνρνο εγθαηαζηαζεί, ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη κε δαπάλεο ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ: 

 Να εμεηάζεη ψζηε ηα αδξαλή πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηρψζεηο, ππνβάζεηο, βάζεηο, 

αζθαιηηθά θαη ζθπξνδέκαηα, λα κελ  έρνπλ πξνζκίμεηο νηνπνίεο ζα επηδξάζνπλ 

θαηαζηξνθηθά επί ηεο αληνρήο ησλ αδξαλψλ. 

 Να εμεηάζεη αλ ηα παξαπάλσ πιηθά είλαη ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο εξγνιαβίαο. 

 Οη εμεηάζεηο απηέο πξέπεη λα γίλνπλ κε κέξηκλα ηεο Δπίβιεςεο θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά 

πξνηίκεζε ζε εξγαζηήξην ηνπ Τ.Γ.Δ., ή  ζε ηδησηηθφ εξγαζηήξην κε ηελ έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο θαη ηα απνηειέζκαηα απηά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία, γηα έγθξηζε. 

 ε φιε ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ν  Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε  κέξηκλα  ηνπ Γ.Δ.Δ. θαη 

κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, λα  εμεηάδεη ηαθηηθά ηα  αδξαλή πιηθάπνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηρψζεηο, βάζεηο, ππνβάζεηο, ζθπξνδέκαηα θαη 

αζθιαηνκίγκαηαθιπ, αλ είλαη ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηνπο ζπκ- 

βαηηθνχο φξνπο ηεο εξγνιαβίαο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο. 

 Να ηεξήζεη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο γηα ην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα,  θιπ  ΚΣ/97ΝΚΟ. 

 Τιηθά θαη εξγαζίεο νη νπνίεο δελ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη κειεηψλ ζα απνξξίπηνληαη απφ ηελ Δπίβιεςε ηεο Τπεξεζίαο. 

 Όιεο νη κειέηεο ζπλζέζεσο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνζθπξνδεκάησλ πνπ απαηηνχλ νη 

Πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ζα γίλνπλ απφ εξγαζηήξην  ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ή απφ ηδησηηθφ εξγαζηήξην ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο 

θαη φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5.2.1.4. θαη ζην άξζξν 15 παξάγξαθνο15.8 ηνπ 

Καλνληζκνχ θπξνδέκαηνο θαη ζα ζηαινχλ ζηελ ΤΠΔΠΑ γηα έγθξηζε. 
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 Όιεο νη εμεηάζεηο, δνθηκαζίεο θαη έιεγρνη, κεηά απφ ηελ εμέηαζε ηνπο ζα ππνβιεζνχλ γηα 

ελεκέξσζε θαη γηα ηελ έγθξηζή ηνπο ή φρη, απφ ηελ   Δπίβιεςε ηεο Τπεξεζίαο. 

 Ο Κχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ρσξίο θακία επηπιένλ 

απνδεκίσζε, λα κεξηκλήζεη κε δαπάλεο ηνπ γηα ηελ ίδξπζε ζην εξγνηάμην, ηνπ εξ- 

γαζηεξίνπ ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θα ην απαηηνχκελν πξν- 

ζσπηθφ, ψζηε λα είλαη δπλαηέο νη παξαθάησ εμεηάζεηο, δνθηκαζίεο θαη έιεγρνη, φπσο πξν- 

βιέπνπλ νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ: 

ην εξγαζηήξην ζα πξνίζηαληαη πεπεηξακέλνο εξγαζηεξηαθφο κεραληθφο ηεο έγθξηζεο ηεο 

Τπεξεζίαο θαη έλαο ηνπιάρηζηνλ πεπεηξακέλνο εξγαζηεξηαθφο εξγνδεγφο. 

 Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα κεξηκλήζεη κε δαπάλεο 

ηνπ, ψζηε νη παξαπάλσ έιεγρνη, εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο λα γίλνληαη θαηά θαηξνχο ζε 

εξγαζηήξην ηνλ Τ.Γ.Δ. ή ζε ηδησηηθφ εξγαζηήξην ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, γηα λα 

ιεθζνχλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία κε απηά ηνπ εξγνηαμίνπ. Δπίζεο, ζηα παξαπάλσ 

εξγαζηήξηα (εξγαζηήξηα Τ.Γ.Δ., ή ηδησηηθφ) ζα γίλνληαη θαη φινη νη έιεγρνη, εμε- ηάζεηο 

θαη δνθηκαζίεο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην, πάληνηε 

κε ηε κέξηκλα θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ο εμνπιηζκφο ηνπ εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο γηα λα 

εθηειεζζνχλ νη αθφινπζεο δνθηκέο ζθπξνδέκαηνο: 

 Μέηξεζε ηνπ εξγάζηκνπ κε ηε κέζνδν θάζηζεο. 

 Κνθθνκεηξηθή αλάιπζε ησλ αδξαλψλ (εθ' φζνλ γίλεη παξαγσγή εξγνηαμηαθνχ ζθπξν- 

δέκαηνο) - έιεγρνο Γνθηκίσλ ζχκθσλα κεΚΣ. 
 

Άξζξν26ν: Γεληθά πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη κέηξα  ζθαιείαο 

 
 ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πάξεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ 

αζθαιή θπθινθνξία ησλ πεδψλ θαη ησλ απηνθηλήησλ ζηα ηκήκαηα ησλ νδψλ – 

πεδνδξνκίσλ πνπ αθνξνχλ ην έξγν θαη ζηα νπνία ζα γίλνληαη εξγαζίεο. 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ πεξί ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ησλ ππνδεηθλπνκέλσλ 

απφ ηελ Δπίβιεςε, ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθθέξεη θακία αληίξξεζε, αιιά νχηε θαη 

λα εγείξεη αμηψζεηο ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ή άιισλ επηπηψζεσλ ηηο νπνίεο δπλαηφλ λα 

ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 

 Οη πεξηνρέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ πιηθψλ, 

ζηάζκεπζε νρεκάησλ θαη εηδηθψλ κεραλεκάησλ απηνχ θιπ., ζα είλαη απηέο πνπ ζα 

ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε. 

Όηαλ νη ζπλζήθεο ηνπ Έξγνπ ή ν θίλδπλνο δεκηψλ ζε απηφ δελ επηηξέπνπλ, θαηά ηελ 

απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ηελ επί καθξφ ρξφλν απφζεζε πιηθψλ ζε ρψξνπο πνπ 

εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ, ή γηα άιινπο ιφγνπο, ηφηε ζηνπο ρψξνπο απηνχο, 

πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηηο εληνιέο ηεο Δπίβιεςεο, ζα απνηίζεληαη πεξηνξηζκέλεο πν- 

ζφηεηεο πιηθψλ, ρσξίο ηνχην λα δεκηνπξγεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα 

πξφζζεηεο ή πιάγηεο κεηαθνξέο, θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη αθφκα φηη ε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ απφ ηνλ Αλάδνρν είλαη εμαηξεηηθήο 

ζπνπδαηφηεηαο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ πνπ γίλεηαη ην Έξγν θαη φηη απηφο θακία 

απαίηεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο ή νηθνλνκηθήο θχζεο κπνξεί λα εγείξεη γηα ηνπο πην πάλσ 

ιφγνπο. 

 Οη δαπάλεο γηα ηα παξαπάλσ δελ πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα ζηνλ Αλάδνρν, αιιά πεξηιακ- 

βάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδνο ησλΣηκνινγίσλ Μειέηεοθαη Πξνζθνξάο. 
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26.5 Ζ έλαξμε ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ απνμήισζεο ησλ ππαξρφλησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα 

γίλεη ζε ζπλεξγαζία Δπίβιεςεο θαη Αλαδφρνπ θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή έγγξαθε έγθξηζε 

ηεο Τπεξεζίαο. 
 

Άξζξν 27ν: Πξνζηαζία - Μεηαηφπηζε πθηζηακέλσλ δηθηχσλ 

 Όια ηα παξαθάησ είλαη δηεπθξηληζηηθά θαη αλαγξάθνληαη ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ησλ 

ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη ζην έξγν. 

 Ζ πεξηνρή εξγαζηψλ δηαζηαπξψλεηαη ζε πνιιά ζεκεία κε πθηζηάκελα δίθηπα ηνπ έξγνπ. Ζ 

αλαδήηεζε, ν εληνπηζκφο θαη ε απνθάιπςε ησλ ελ ιφγσ δηθηχσλ, εθ‟ φζνλ απαηηεζεί, ζα 

γίλεη ζχκθσλα κε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 16 ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη ηελ πξνβιεπφκελε 

απφ ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 ε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν Δπίβιεςεο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζρεδίσλ εμ εθηειέζεσο πνπ 

ππάξρνπλ ζ‟ απηφ, ζα εληνπηζηνχλ ζηελ πεξηνρή εξγαζηψλ φια ηα πθηζηάκελα δί- 

θηπα(χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ηειεθψλσλ,  ειεθηξηθά δίθηπα, θιπ). Κάζε δεκηά πνπ,  γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν, γίλεη ζε δίθηπν πνπ ππνδείρζεθε απφ ηελ Δπίβιεςε θαη εληνπί- 

ζζεθε, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, ε δε απνθαηάζηαζή ηεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηεοΔπίβιεςεο. 

 Κάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηπρφλ εξγαζίεο πξνζηαζίαο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξα- γξάθσλ, 

εάλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα πξνβιεπφκελα ηα παξαπάλσ αλαγξαθφκελα ή ηελ Σερληθή 

πεξηγξαθή, ζα απνηηκεζεί κε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο, αλ ππάξρνπλ, ή κε ζχληαμε λέσλ 

ηηκψλ θαηά ηα λφκηκα θαη ζα βαξχλεη ην θνλδχιην ησλ απξνβιέπησλ ηνπ Έξγνπ. 
 

Άξζξν 28ν: Αξηηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ 

 Ο θαζνξηζκφο απφ ηα ζρέδηα θαη  ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ησλ νησλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη 

νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ  εξγαζηψλ, θαηά ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθέο θαη επί 

κέξνπο δηαζηάζεηο θαη ηξφπν εθηειέζεψο ηνπο, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν ηεο 

ππνρξεψζεσο φπσο ιάβεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ θαηα- 

ζθεπψλ. 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ ηα 

ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή  απφ ηα  άιια ζηνηρεία ηεο  Δξγνιαβίαο, είηε ηέινο απφ  ηηο 

νδεγίεο - δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο, θάζε απινχλ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ δένλ φπσο 

είλαη άξηην ηφζν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή θαη εκθάληζή ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ άκεζε 

θαη ζσζηή ζχλδεζή ηνπ πξνο ηα ινηπά (εζσηεξηθά ή γεηηνληθά) ηκήκαηα ηνπ έξ- γνπ. 

 Δθίζηαηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή ηφζν ηνπ Αλαδφρνπ φζν θαη ηεο Δπίβιεςεο γηα ηελ ελεκέξσζε 

ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε νηαζδήπνηε εξγαζίαο, γηα ηελ νπνία 

θαηά ηελ γλψκε ηνπο ππάξρεη αζάθεηα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε σο πξνο ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζήο ηεο ή ηελ ηηκνιφγεζή ηεο, έηζη ψζηε λα δνζνχλ  πξηλ ηελ  θαηαζθεπή νη 

απαξαίηεηεο επεμεγήζεηο θαη αξζνχλ ηπρφλ αζάθεηεο. Δμππαθνχεηαη φηη 

θάζεπξφηαζεηνπΑλαδφρνπδελδεζκεχεηηελΤπεξεζίαπξηλαπφηελγξαπηήέγθξηζήηεο. 
 

Άξζξν 29ν: Γηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 

 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, λα εθηειέζεη θάζε εξγαζία πνπ 

ζα απαηηεζεί γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αλεκπφδηζηεο θαη αζθαινχο θπθινθνξίαο πεδψλ 

θαη νρεκάησλ, ηφζν ζην νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο ησλ έξγσλ, φζν θαη ζην νδηθφ δίθηπν 

πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ αδξαλψλ πιηθψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ή 

είδνπο, πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 
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 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί ην παξαπάλσ νδηθφ δίθηπν θαη λα πξν - βαίλεη 

ζηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε θζνξάο πξνμελεζείζα` απηφ νθεηιφκελε ζηελ ρξήζε 

ηνπ απφ ηα κεραλήκαηα θαη ηα κέζα κεηαθνξάο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ απηφο δείμεη 

δπζηξνπία ή θσιπζηεξγεί ζηε  ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ, ηφηε ε 

Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζε ηξίηνπο εηο 

βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζε απηή δελ παχεη λα 

θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε αηχρεκα ιφγσ ακέιεηαο ή κε ιήςεο ησλ απαηηνχ- 

κελσλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. 
 

Άξζξν 30ν: Καζαξηζκφο ησλ εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

30.1.Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, λα θξνληίζεη, πξηλ ηελ παξάδνζε 

ηνπ Έξγνπ, γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ εξγνηαμίσλ, θάζε παξαδηδφκελνπ 

πξνο ρξήζε ηκήκαηνο έξγνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε θαη  ησλ  εγθαηαζηάζεψλ ηνπ. 
 

Άξζξν 31ν: Πηζηνπνηεηηθά πιηθψλ - Πξσηφθνιια δνθηκψλ θαη παξάδνζε πιηθψλ ζην  

έξγν. 

 Πέξαλ ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πην πάλσ άξζξν 12, φια ηα θχξηα 

πιηθά ηνπ έξγνπ ζα ζπλνδεχνληαη θαηά ηελ πξνζθφκηζή ηνπο απφ ηα πηζηνπνηε- ηηθάησλ 

δνθηκψλ παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ ησλ, φηη είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηα-γξαθέο θαη 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο φια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ απφ ηελ 

Δπίβιεςε φηη είλαη θαηλνχξηα θαηακεηαρείξηζηα. 

 Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ζπληαρζεί πξσηφθνιιν δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλεθαξκνδφκελσλ. 

 Δπίζεο ζα ζπληαρζεί Πξσηφθνιιν παξάδνζεο ζηε Μνλάδα: 

 Σσλ απνμεινπκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ Σ.Π. ηνπ Έξγνπ,πιηθψλ. 

 Σσλ πξνβιεπφκελσλ ρεδίσλ  εθηειέζεσο. 

 Σσλ πξνβιεπφκελσλ αληαιιαθηηθψλ. 

 Σσλ πξνβιεπφκελσλ εγρεηξηδίσλ, πηλάθσλ αληαιιαθηηθψλ,  νδεγηψλ ζπληήξεζεο, 

εθ ησλ νπνίσλ νξηζκέλα, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία, κπνξνχλ λα εί - 

λαη θαη ζηελ Αγγιηθή. 
 

Άξζξν 32ν: Πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο - Άδεηεο 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε (θάζε ζρεηηθήο δαπάλεο πεξη- 

ιακβαλνκέλεο ζην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο), λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή, 

ζπληήξεζε θαη ελ θαηξψ θαζαίξεζε θαη απνθφκηζε ησλ ππφ ηνπ Π.Γ. 447/75 

(ΦΔΚ142Α/17-7-75) ή ελ ηζρχεη λεφηεξσλ, επηβαιινκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ θαηα- 

ζθεπψλ θαη πεξηθξαγκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, λα εγθαηαζηήζεη ζην εξγνηάμην άπα - ληα ηα 

πξνβιεπφκελα ππφ ησλ φξσλ ηεο πγηεηλήο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ. 447 /75 ή ελ ηζρχεη 

λεφηεξσλ. 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε 

Αδείαο πνπ επηβάιιεη ν Νφκνο, θαζηζηάκελνο νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο 

γηα θάζε παξάβαζε ησλ ελ ηζρχεη δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσο ησλ  εξγαζηψλ.Γένλ επίζεο 

φπσο κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ θαηά Νφκν απαηηνχκελσλ 

ζηνηρείσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απφ ηνλ Νφκν επηβαιινκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαζ' 

φιε ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 
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Άξζξν 33ν: Καζνξηζκφο ζπληειεζηή ππνινγηζκνχ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ 

33.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηελ πεξίπησζε θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ 

εξγαζηψλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηψλ ησλ ηηκψλ νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 286/94,   

ν ζηαζεξφο ζπληειεζηήο «ζ» γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

156 ηνπΝ.4412/2016. 
 

Άξζξν 34ν: Δθαξκνγή αξζ. 37 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ 

34.1 Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα αλαγγείιεη ην έξγν πνπ αλέιαβε λα εθηειέζεη ζηα 

αξκφδηα ππνθαηαζηήκαηα ΗΚΑ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 
 

Άξζξν 35ν: Τπνρξέσζε Δθπφλεζεο θαη Δθαξκνγήο Π.Π.Δ. 

35.1. Ο Αλάδνρνο δελ ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε  ηνπ  Έξγνπ,Πξφγξακκα 

Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.), ζχκθσλα κε ηα  αλαθεξφκελα  ζην  Πξφηππν ISO 10005, 

1995 ή ζε θάπνην άιιν απφ ηα δηεζλψο απνδεθηά  Πξφηππα  Πνηφηεηαο  , δηφηη ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ (ρσξίο Φ.Π.Α.) είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζφ 

ησλ1.500.00,00€(ρσξίοΦ.Π.Α.)πνπεπηβάιιεηνΝφκνο,(άξζξν158ηνπΝ.4412/2016). 
 

Άξζξν 36ν  :  Τπνρξέσζε Δθπφλεζεο θαη Δθαξκνγήο Φ.Α.Τ. σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ   

γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξ - ζξνπ 3 ηνπ 

Π.Γ. 305/96 Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) θαη λα ελεκεξψλεη απηφλ ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε ππ΄αξηζκ. 433/19-09-

2000 ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1176/22-09-2000 

ηεχρνοΒ΄. 

 Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ επηβάιιεηαη λα δηαπηζηψζεη φηη γηα ην παξαιακβαλφκελν 

πξνζσξηλά ή νξηζηηθά Έξγν, έρεη θαηαξηηζηεί Φ.Α.Τ. θαη φηη απηφο είλαη ελεκε- 

ξσκέλνο.Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε ζα αλαγξάθεηαη ξεηά ζην ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν Πα – 

ξαιαβήο θαη ε Δπηηξνπή δελ ζα  πξνβαίλεη ζηελ παξαιαβή εάλ δελ πθίζηαηαη ν Φ.Α.Τ.,   

ή εάλ δελ είλαη αξθνχλησο ελεκεξσκέλνο. 

 ην Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ζα αλαγξάθεηαη αθφκε φηη ν Φ.Α.Τ. εθαξκφζηεθε θαη 

ελεκεξψζεθε κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ή φηη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο εξγαζίεο πνπ 

εθηειέζηεθαλ ζε εθαξκνγή ησλ παξαηεξήζεσλ  γηα  ηελ  απνθαηάζηαζε ησλ 

ειαηησκάησλ. 

 Οη δαπάλεο γηα ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ εθ ησλ Άξζξσλ 35 θαη 36 δελ 

πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα ζηνλ Αλάδνρν, αιιά πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κν- 

λάδνο ησλ Σηκνινγίσλ Μειέηεο θαη Πξνζθνξάο. 
 

Άξζξν 37ν : Γαπάλεο εθαξκνγήο κειεηψλ – ζχληαμεο ζρεδίσλ 

Ο Αλάδνρν ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη γηα ηνλ ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα ηα θάησζη : 

  ήκα πηζηνπνίεζεο( Fieldcertificate) ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα 

(ίδηνο θαηαζθεπαζηήο θαη ηχπνο ηάπεηα), ζχκθσλα κε ην νπνίν λα έρεη πηζηνπνηεζεί ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ ζε ππάξρνλ γήπεδν πνδνζθαίξνπ (ηνπνζεηεκέλν κε ηζνδχλακα πιηθά) 

πιεξψζεσο, ραιαδηαθή άκκν θαη θφθθνπο ειαζηηθνχ (sbr) ην νπνίν λα έρεη πηζηνπνηε- 

ζεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ ηνπ«FIFAQUALITYCONCEPTFOR 

 FOOTBALLTURF»-1OR2STAR,θαηά ηα ηειεπηαία ηξία(3)έηε. 

 Δίηε α) Έθζεζε ειέγρνπ πνηφηεηαο (FIFA LABORATORY TEST REPORT) εγθεθξη- 

κέλνπ απφ ηελ FIFA εξγαζηεξίνπ , ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ( ίδηνο 

θαηαζθεπαζηήο θαη ηχπνο ηάπεηα),ζχκθσλα κε ην νπνίν λα έρεη πηζηνπνηεζεί(δνθη- 
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Μαζκέλν κε ηζνδχλακα πιηθά πιεξψζεσο ) ε εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ «FIFA 

LABORATORY  TEST-1  ή  2   STAR»,   είηε  β)   Δξγαζηεξηαθή  έθζεζε   απφδνζεο   

( laboratoryperformancereport) εγθεθξηκέλνπ απφ ηε FIFA Δξγαζηεξίνπ, ηνπ πξν - 

ζθεξφκελνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ( ίδηνο θαηαζθεπαζηήο θαη ηχπνο ηάπεηα), δνθη- 

καζκέλνπκε ηζνδχλακα πιηθά πιεξψζεσο θαηά ην πξφηππν ΔΝ 15330-1:2013 (δνθη- 

κέοαλαγλψξηζεο αλζεθηηθφηεηαο, αληνρήο ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, αιιειεπί-

δξαζεο κπάιαο-ηάπεηα θιπ.), ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη φηη ν ζπλζεηηθφο 
 ριννηάπεηαο θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. 
 Πηζηνπνίεζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα θαηά ISO9001:2008 
 θαη ISO 14001:2004 ελ ηζρχ. 

 χζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2008κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ πξνκήζεηα 
εμνπιηζκνχ γεπέδσλ άζιεζεο, ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2008κε 
πεδίν εθαξκνγήο ηελ εγθαηάζηαζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ηνπ ζπκκε- 

 ηέρνληα. 

 Ο πξνο πξνκήζεηα ζπλζεηηθφο ηάπεηαο ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηη οπξνδηα- 

 γξαθέο DIN 18035-7:2002-06 «Αζιεηηθά γήπεδα-ριννηάπεηαο απφ πιαζηηθή χιε». 
 Σεχρνο νδεγηψλ ζπληήξεζεο θαη θαιήο ρξήζεο ηνπριννηάπεηα. 
  Έγγξαθε παξνρή εγγχεζεοαπφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα 

θαη ηνλ δηαγσληδφκελν ζε ζπλδπαζκφ θαιήο ρξήζεο, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα λα θαιχ- 
πηεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ ειάρηζην απαηηνχκελν απφ ηελ ππεξεζία ρξφλν ησλ πέληε(5) 

 εηψλ. 

 Τπεχζπλε δήισζε φηη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο 

πεξηνρήο πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ην έξγν θαη έρεη εμαζθαιίζεη ηηο απαηηνχκελεο πν- 

ζφηεηεο πιηθψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ρσξίο λα δηθαηνχηαη 

λα δεηήζεη κεηά ηελ αλάζεζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηελ αιιαγή ή ηελ 

αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ κε ηελ αηηηνινγία φηη δελ ηα βξίζθνπλ ζηελ αγν- 

ξά ή φηη δελ παξάγνληαη πιένλ. 

 Βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ αλάδνρν φηη ηα πιηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην ζπλζεηηθφ 
ριννηάπεηα είλαη θηιηθά πξνοηνπεξηβάιινλ θαη φρη ηνμηθά,ενπνία ζα  ζπλνδεχ- 

 εηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ δηεζλψο αναγνωρισμένοσ νξγαληζκνχ. 
 Όια ηα μελφγισζζα πηζηνπνηεηηθά λα είλαη κε ηα θξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
 Πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθηέιεζεο αληίζηνηρσλ ηνπνζεηεκέλσλ ζπλζεηηθψλ ηαπήησλ 
 ζηελ Διιάδα απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Τπεχζπλε Γήισζε φηη ηα πιηθά πιήξσζεο εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο FIFA,  φπσο 
απηέο αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο FIFA GUIDE TO ARTIFICIAL SURFACES ή FIFA 
QualityConceptforfootballturfs, HandbookofRequirements, ηζρχνπζα έθδν- 

 ζε. 

 Έλα ( 1) δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 20εθ. x 
20εθ. θαη έλα δείγκα απφ ηα πιηθά πιήξσζεο , 30ml (πεξίπνπ) ραιαδηαθή άκκν θαη 30ml 
(πεξίπνπ) ειαζηηθνχ(SBR). 

 

Ζ δαπάλε ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο – ζρεδίσλ εθαξκνγήο (ηα νπνία ζα εγθξηζνχλ απφ 

ηελ Τπεξεζία) πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη  έρεη πεξηιεθζεί ζην 

θφζηνο ηνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ηεο 

ηειηθήο κειέηεο ηνπ, πνπ ζα δηαηαρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, ψζηε  λα  είλαη ζχκθσλεο κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζα αθνξνχλ ζηηο ιεπηνκέξεηεο θαηαζθεπήο, ρσξίο 

θακία κεηαβνιή ηεο πξνζθνξάο. 
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εκεηψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο, εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο, ην κέγηζην, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε 

ζηελ Τπεξεζία ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο κειέηεο - ζρέδηα. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

ν Αλάδνρνο ζα ππνινγίζεη φηη γηα ηελ έγθξηζε ησλ κειεηψλ απηψλ ζα ρξεηαζηνχλ20 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Αλ ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο,  ζα  δίλεηαη αληίζηνηρε θαη 

ηζφρξνλε παξάηαζε ζηηο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ. Γηα δηνξζψζεηο, πνπ πηζαλφλ λα 

ρξεηαζηεί λα γίλνπλ ζηηο κειέηεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ Αλαδφρνπ απφ εθιείςεηο ζ΄απηέο πνπ 

ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελΤπεξεζία,δελ δίλεηαη ρξνληθή παξάηαζε πξνζεζκίαο. 
 

Άξζξν 38ν: Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 13 ησλ Γεληθψλ Όξσλ (Σκήκα Ι) ηεο παξνχζεο Δηδηθήο 

πγγξαθήο 

38.1. Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Μέξνπο Η (Γεληθνί Όξνη) ησλ πα - 

ξφλησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηεο .Τ. σο εμήο: "ηελ ηηκή εγθαηαζηάζεσο ησλ πάζεο θχζε-  

σο θαισδίσλ θαη ζσιελψζεσλ πεξηιακβάλεηαη θαη  θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξνκήζεηα, θνξηνεθθνξηψζεηο, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ επαλεπίρσζεο 

ησλ ραλδάθσλ κε ηα πιηθά εθζθαθήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε θαη απφζηαζε 

πξνκήζεηαο ηνπο θαζψο θαη γηα ηελ απφξξηςε θάζε είδνπο κπαδψλ ζε ρσκαηεξή ή ζε 

ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλεμαξηήησο απφζηαζεο." 
 

Άξζξν 39ν: Λνηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ζχληαμε ησλ αληίζηνηρσλ κειεηψλ θαη θαθέισλ θαη ηελ 

ηαθηνπνίεζε - δηεθπεξαίσζή ηνπο , ρσξίο επηπιένλ απνδεκίσζε γηα ηηο πξνβιεπφκελεο 

παξνρέο απφ ηελΓ.Δ.Ζ. 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηήξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ απφ ηνλ Αλάδνρν δελ απνηειεί αίηην γηα λα 

εγεξζεί παξάηαζε πξνζεζκίαο ή απαίηεζε νηθνλνκηθήο θχζεσο δηφηη νη δαπάλεο γηα ηα 

παξαπάλσ πεξηιακβάλνληαη ζην πνζφ ηνπ Γ.Δ. θαη Ο.Δ. ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

Άξζξν 40ν: Τπνρξέσζε Δθπφλεζεο θαη Δθαξκνγήο ΑΤ. 

 Με ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα νξίζεη ππεχζπλν αζθαιείαο ν νπνίνο ζα 

είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εθπφλεζε ( ζπκπιήξσζε – πξνζαξκνγή ηνπ ππάξρνληνο) θαη 

εθαξκνγή ηνπ ΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο) ζην εξγν- ηάμην, θαζψο θαη γηα 

ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, αλάιν- γα κε ηελ ηειηθή 

νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 θαη9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Π.Γ.305/96. 

 Ζ ππνβνιή ηνπ αλσηέξσ ΑΤ ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 41ν : Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην 

χκθσλα κε ηελ ππ ΄αξηζκφ 27 /15.10.2012 εγθχθιην κε αξηζκφ πξση. /νηθ./369 απφ ην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο , ππνδνκψλ , κεηαθνξψλ θαη δηθηχσλ (Γεληθή 

Γακκαηεία Γεκνζίσλ έξγσλ ). 

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 πξν – 

ζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην,ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζην- 

πνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή 

επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ.7-9), 

Ν.4412/2016 (αξ. 138), Ν. 3850/10** (αξ. 42). 
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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.4412/2016). 

 

β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην 
ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔ - 

ΥΩΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλν- 

δηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλα - 

πξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.4412/2016 

(αξ. 138). 

 

γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδν - 

κέλσλ, 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 κπν- 

ξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 

(εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε 

εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα 

αθφινπζα: 
 

 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο 

Τγείαο (ΑΤ)-

ΦάθεινοΑζθάιεηαοΤγείαο(ΦΑΤ)θαηζπγθεθξηκέλα: 
 

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 εξγαζί- 

αο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θα - 

ηαξηίδεηαηζχκθσλακεηνπαξάξηεκαΗΗΗηνπάξζξνπ12ηνπΠΓ305/96. 

 

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.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) 

ΤΠΔΥΩΓΔε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαηαξ.182). 

 

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

ξαιήςεηο 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 πξνθχ- 

ςνπλιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξν- 

βιεπφκελα 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.) ΤΠΔΥΩΓΔ 
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ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 
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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 (ΦΑΤ). 

 

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

εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην 

εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

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

κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 

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

ΤΑ:ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001(αξ.3)θαηΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002(παξ.2.9)ηνπ(η.)ΤΠΔΥΩΓΔ 

 

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

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

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 

 

β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : 

Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξάξηεκα ΗΗ). 

 

γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε 

εξγαζίαο. 

 

δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ 

ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο 

(ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11- 

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 ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) 

ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 αξ.(73 θαη 75). 

 

4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ,ν ΦΑΤθπιάζζεηαη 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 Φ ΑΤ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ 

(η.)ΤΠΔΥΩΓΔ. 

 

 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο - ηήξεζε 

ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

 

α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη 

ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη 

αξ.12 παξ.4). 
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β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ 

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

αξ. 4 έσο25). 

 

γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ 

επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο 

Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη 

δπλαηφηεηεο. 

Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ 
ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο,ζπλνδεχεηαη 

δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10(αξ.9). 

 

δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : 
ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην 

εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 

 

1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ 

εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ 

εθηίζεληαηζεηδηαίηεξνποθηλδχλνποΝ.3850/10(αξ.43παξ.1αθαηπαξ.3-8). 

 

2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα 

αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο 

Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17παξ.1). 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ 

απηψλ. 

Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη 

ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ 
ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα  

ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξ – 

γαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε  ζχζηαζε θαη νη  αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4  θαη 5  

ηνπΝ.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.43παξ.2α). 

 

4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ 

εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ 

Ν.3850/10 (αξ.43παξ.2γ). 
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5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18παξ.9). 

 

 Ηκεξνιφγην 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 ζπλδπαζκφκεηελΤ.Α130646/1984ηνπ(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 επηβιέπν- 

ληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξ- 

γεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθη- κψλ, 

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/208/12-9-

2003. 

 

  πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο 

(ΗΜΑ) 
 

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

ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α. 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε 

αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπν- 

κπήησλαλαγξαθφκελσλππνδείμεσλ/δηαπηζηψζεσλζηελαληίζηνηρεζειίδαηνπΑΤ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο 

ηνπ αηπρήκαηνο. 

 
 

4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 

εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην. 
 

 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο(ΜΑΠ) 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 

εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο: 

 

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

κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 

305//96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.18.1). 

 

β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ 

αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν 

ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79),ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 

 

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

θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : Π Γ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). 
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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 εξ- 

γαδφκελνπο 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.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη 

ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 

 
 

 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, 

θφξησζε - εθθφξησζε – ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί 

παξάγνληεοθιπ 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

 

α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ  αζθαιή 

δηέιεπζεησλπεδψλθαηησλνρεκάησλαπφηελπεξηνρήθαηαζθεπήοηνπέξγνπ,ζχκθσλακε: 

 

- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπη.ΤΠΤΜΔΓΗ: 

«Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο7) 

- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑθαη 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)θαηηεληξνπ.απηνχ:Ν.3542/07(αξ.7-9θαηαξ.46). 

 

β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο 
πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ.47 , 48) θαη ε 

ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44). 

 

γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξείηηο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπ - ζθεπψλ, 

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.IVκέξνο Α, 

παξ.2), Ν.3850/10 (αξ.31,35). 

 

δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο 
θφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 
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(γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) 

θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). 

 

ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : 
α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο 

νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, 

δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 

(άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 

 

 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

απηψλ. 
 

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 ), 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.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03,  ΚΤΑ  αξ.Γ13ε/4800/03,ΠΓ57/10, 

Ν.3850/10 (αξ. 34,35). 

 

β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β‟,ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 

θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα 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,κέξνοΒ΄, 

ηκήκαΗΗ,παξ.8.1.γθαη8.2)θαηηνΠΓ89/99(παξαξη.II,παξ.2.1). 

εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή 

ζπλαξκνιφγεζε-εγθαηάζηαζε,θαιήιεηηνπξγία)θαηαξρείνζπληήξεζεοαπηνχ 

ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ89/99 (αξ. 4α 

παξ.3 θαη 6). 

7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεορξήζεο,  
ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελΚΤΑ 

15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ). 

 

5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξααζθάιεηαο 

θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο 

ησλεξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ  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 : 
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 Καηεδαθίζεηο: 

 

Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 

31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21- 

γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη 

ΤΑΦ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IVκέξνο 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,ΤΑ21017/84/09. 

 

 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 : ΤΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ),ΤΑ 

3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ  455/95 θαη ε  ηξνπ. απηνχ :ΠΓ 

2/06,ΠΓ305/96(αξ.12,παξαξη.IVκέξνοΒηκήκαΗΗπαξ.10). 

 

 Ιθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξ- 

γαζίεοζεζηέγεο. 
 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 

16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, πα - 

ξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14). 
 

 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο&ινηπέο ζεξκέοεξγαζίεο 
 

ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 πα- 

ξαξη. ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ 

αξ.νηθ.16289/330/99. 

 

 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, 

δεμακελέο,θιπ.) 
 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 

παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12). 
 

 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλέξγσλ. 
 

(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, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 

2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06,ΠΓ 305/96 

(αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10). 

 

 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθάέξγα 
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(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα  ζαιάζζεο,  θαηαζθεπή 

πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.)  

ΠΓ1073/81(αξ.100),Ν1430/84(αξ.17),ΠΓ396/94(αξ.9παξ.4παξαξη.ΗΗΗ),ΤΑ 

3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη 

παξ.13). 

 

6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηοεθαλνληηζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξη- 

ιακβάλνπληα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην . 

 

Α. ΝΟΜΟΙ ΦΔΚ ΓΙΑΣΑΓΜΑ- 
ΣΑ 

 
Π.Γ. 

 

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 

ΦΔΚ 337/Α/76 

ΦΔΚ 126/Α/83 

ΦΔΚ 49/Α/84 

ΦΔΚ 147/Α/93 

ΦΔΚ 57/Α/99 

ΦΔΚ 50/Α/07 

ΦΔΚ 116/Α/08 

ΦΔΚ 84/Α/10 

ΦΔΚ 249/Α/12 

ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ 

ΦΔΚ 128/Α/77 

ΦΔΚ 20/Α/78 

ΦΔΚ 47/Α/78 

ΦΔΚ 193/Α/80 

ΦΔΚ 260/A/81 

ΦΔΚ 106/Α/89 

ΦΔΚ 31/Α/90 

ΦΔΚ 31/Α/90 

ΦΔΚ 38/Α/91 

ΦΔΚ 180/Α/91 

Π. Γ. 395/94 

Π. Γ. 396/94 

Π. Γ. 397/94 

Π. Γ. 105/95 

Π. Γ. 455/95 

Π. Γ. 305/96 

Π. Γ. 89/99 

Π. Γ. 304/00 

Π. Γ. 155/04 

Π. Γ. 176/05 

Π. Γ. 149/06 

Π. Γ. 2/06 

Π. Γ. 212/06 

Π. Γ. 82/10 

Π. Γ.57/10 

ΦΔΚ 159/Α/06 

ΦΔΚ 268/Α/06 

ΦΔΚ 212/Α/06 

ΦΔΚ 145/Α/10 

ΦΔΚ 97/Α/10 

ΑΠΟΦΑΔΗ 

ΦΔΚ 154/Β/84 

ΦΔΚ 132/Β/89 

ΦΔΚ 138/Β/91 

ΦΔΚ 187/Β/93 

ΦΔΚ 765/Β/93 

Β. ΠΡΟΔΓΡΙ- 
ΚΑ 

 Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑ- 
ΔΙ 

ΑΠΟΦΑΔΙ 

Π. Γ. 413/77 

Π. Γ. 95/78 

Π. Γ. 216/78 

Π. Γ. 778/80 

Π. Γ. 1073/81 

Π. Γ. 225/89 

Π. Γ. 31/90 

Π. Γ. 70/90 

Π. Γ. 85/91 

Π. Γ.499/91 

 ΤΑ 130646/84 

ΚΤΑ  3329/89 

ΚΤΑ8243/1113/91 

ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 

ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΦΔΚ 220/Α/94 

ΦΔΚ 220/Α/94 

ΦΔΚ 221/Α/94 

ΦΔΚ 67/Α/95 

ΦΔΚ 268/Α/95 

ΦΔΚ 212/Α/96 

ΦΔΚ 94/Α/99 

ΦΔΚ 241/Α/00 

ΦΔΚ 121/Α/04 

ΦΔΚ 227/Α/05 

ΚΤΑ αξ. 8881/94 
ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93 

ΦΔΚ 450/Β/94 

ΦΔΚ 451/Β/93 

ΦΔΚ 301/Β/94 

ΦΔΚ 73/Β/94 

ΦΔΚ 978/Β/95 

ΦΔΚ 677/Β/95 

ΦΔΚ 1035/Β/96 

ΦΔΚ 113/Β/97 

ΦΔΚ 987/Β/99 

ΦΔΚ 1186/Β/03 

ΦΔΚ 708/Β/03 

ΦΔΚ 420/Β/11 

ΦΔΚ 59/Γ/89 

ΦΔΚ 1035/Β/00 

ΦΔΚ 1176/Β/00 

ΦΔΚ 686/Β/01 

ΦΔΚ 266/Β/01 



ΣΔΤΥΟ ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

 

 

  ΤΑ 3009/2/21-γ/94 

ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΤΑ3131.1/20/95/95 

ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 

ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 

ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 

ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03 

ΚΤΑ αξ.6952/11 

ΤΑ 3046/304/89 

ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 
ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000 

ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 

ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11 

ΤΑ 21017/84/09 

Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, 

Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 

ΑΠΟΦΑΔΗ 

ΦΔΚ 450/Β/94 

ΦΔΚ 451/Β/93 

ΦΔΚ 301/Β/94 

ΦΔΚ 73/Β/94 

ΦΔΚ 978/Β/95 

ΦΔΚ 677/Β/95 

ΦΔΚ 1035/Β/96 

ΦΔΚ 113/Β/97 

ΦΔΚ 987/Β/99 

ΦΔΚ 1186/Β/03 

ΦΔΚ 708/Β/03 

ΦΔΚ 420/Β/11 

ΦΔΚ 59/Γ/89 

ΦΔΚ 1035/Β/00 

ΦΔΚ 1176/Β/00 

ΦΔΚ 686/Β/01 

ΦΔΚ 266/Β/01 

ΦΔΚ 16/Β/03 

ΦΔΚ 905/Β/11 

ΦΔΚ 1287/Β/09 

ΦΔΚ 155/Β/96 

ΦΔΚ 16/Β/03 

ΦΔΚ 905/Β/11 

ΦΔΚ 1287/Β/09 

ΦΔΚ 155/Β/96 

ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ    

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 
27/03 

ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΓΔΔΠ 
Π/208/12-9-03 

  

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 

6/08 

ΑΡ. ΠΡΩΣ. 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3- 

08 

  

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 
.Δ.Π.Δ. 

ΑΡ. ΠΡΩΣ. 10201 /12 
ΑΓΑ Β4ΛΗΛ-ΚΦΕ 

  



ΣΔΤΥΟ ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

 

 

Άξζξν 42 

 

χκθσλα κε ηελ ππ ΄αξηζκφ24120 / 1336 / 15-07-2014 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

ΔξγαζίαοΚνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο , Γεληθή Γηεχζπλζε πλζεθψλ θαη Τγηεηλήο ηεο 

Δξγα -ζίαο , έρεη αλαθνηλσζεί ε δεκνζίεπζε ηεο Τπνπξγηθή Απφθαζεο κε αξηζκφ 14867 / 825 / 9-

05-2014 (1241 Β΄) θαη (ΑΓΑ: ΒΗΤΖΛ-Σ1Γ) κε ζέκα “Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ 

ηήξεζεοαξρείσλ γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ εξγαζία ζηα ηερληθά έξγα”, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία θαζηεξψλνληαη θάπνηεο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ηήξεζεο γηα : 

 ην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο(ΖΜΑ), 

 ην βηβιίν γξαπηψλ ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο –ηαηξνχ εξγαζίαο , 

 ηνΑΤ(ρέδηνΑζθάιεηαοθαηΤγείαο)θαηηνΦΑΤ(ΦάθεινΑζθάιεηαοθαηΤγείαο) 

 ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, 

 ηε βεβαίσζε ηθξησκάησλ, 

 ηνλ έιεγρν ηνπ λνκφηππνπ αλάζεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθαιείαο – ηαηξνχ εξγα- 

ζίαο. 

 

 

 

 
Οξρνκελφο  17-04-2019 

 
 

Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ   

. Ο Πξνη/λνο ΓΣΤ 
 

 

 
 

Λεκνληά ηακαηάθε  Βαζίιεηνο Σνχληαο 

Αξρηηέθησλ  Μεραληθφο  Πνιηηηθφο  Μεραληθφο 
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