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Άρθρo 1o: Αvτικεύμεvo τησ Ειδικόσ υγγραφόσ Τπoχρεώςεωv (Ε..Τ.) 

Αντικεύμενο τησ παροϑςασ Ε..Τ. εύναι η διατϑπωςη των ειδικών ϐρων, ςϑμφωνα με τουσ οπούουσ και ςε 

ςυνδυαςμϐ προσ τουσ λοιποϑσ ϐρουσ των ϊλλων ςυμβατικών τευχών που ϋχουν εγκριθεύ απϐ τον Εργοδϐτη 

και τησ Εργολαβικόσ ςϑμβαςησ που θα καταρτιςθεύ, θα γύνει η εκτϋλεςη του ϋργου «Ενύςχυςη 

υδροδότηςησ Πλατϊνησ».  

Άρθρο 2Ο : Εύδοσ και θϋςη του ϋργου 

το ϋργο περιλαμβϊνεται η καταςκευό καταθλιπτικοϑ αγωγοϑ για την ϑδρευςη του οικιςμοϑ Πλατϊνησ και 

η εγκατϊςταςη αντλητικοϑ ςυγκροτόματοσ για τη λειτουργύα του. 

Άρθρο 3Ο : Ιςχύουςεσ διατϊξεισ 

3.1. Έχουν εφαρμογό οι διατϊξεισ των Ν.4412/2016 και Ν.3669/2008, ϐπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχϑουν, 

και οι κανονιςτικϋσ πρϊξεισ (προεδρικϊ διατϊγματα και υπουργικϋσ αποφϊςεισ) που εκδϐθηκαν προσ 

εκτϋλεςό τουσ.  

3.2. Ο Κανονιςμϐσ Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ – 2016, ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει.  

3.3. Ο Κανονιςμϐσ Σεχνολογύασ Φαλϑβων Οπλιςμοϑ κυροδϋματοσ (Κ.Σ.Φ.) που εγκρύθηκε με την Απϐφαςη Δ 

Δ14/92230/1-7-2008 (ΥΕΚ 1416Β/17-7-2008) του Τφυπουργοϑ ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε. 

3.4. Ο Νϋοσ Κανονιςμϐσ για τη μελϋτη και καταςκευό ϋργων απϐ ςκυρϐδεμα που εγκρύθηκε αρχικϊ με την 

Δ11ε/0/30123/21-10-91 (ΥΕΚ 1068Β/91) και τροποποιόθηκε μεταγενϋςτερα με την ΔΠβ/13/3-3-95 (ΥΕΚ 

227Β/28-3-95) απϐφαςη του Τ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε, ο Ελληνικϐσ Κανονιςμϐσ για τη μελϋτη και καταςκευό ϋργων απϐ 

οπλιςμϋνο ςκυρϐδεμα που εγκρύθηκε με την Δ17α/116/4/ΥΝ 429/18-10-2000 (ΥΕΚ Β΄ 1329/6-11-2000) 

Τπουργικό Απϐφαςη ΤΠΕΦΩΔΕ και ςυμπληρώθηκε με την απϐφαςη Δ17/α/32/10/Υ.Ν. 429/20-2-04.  

3.5. Ο Νϋοσ Ελληνικϐσ Αντιςειςμικϐσ Κανονιςμϐσ (ΥΕΚ 613Β/12-10-92) ϐπωσ αυτϐσ τροποποιόθηκε και 

ςυμπληρώθηκε με την Δ17α/04/46/ΥΝ 275/20-6-95 Τπουργικό Απϐφαςη ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε. (ΥΕΚ 534Β/20-6-

95), και ο Ελληνικϐσ Αντιςειςμικϐσ Κανονιςμϐσ 2000, που εγκρύθηκε με την Δ17α/141/3/ΥΝ 275/15-12-99 

(ΥΕΚ Β'2184/20-12-99) Τπουργικό Απϐφαςη ΤΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε. 

3.6. Σα ςυμβατικϊ ςτοιχεύα (ςχϋδια, τεϑχη κ.λ.π.)  

3.7. Σο Π.Δ. 778/80 (ΥΕΚ 193 Α') περύ μϋτρων αςφαλεύασ κατϊ την εκτϋλεςη οικοδομικών εργαςιών. 

3.8. Σο Π.Δ. 447/75 (ΥΕΚ 142 Α') περύ αςφαλεύασ των, ςε οικοδομικϋσ εργαςύεσ, αςχολουμϋνων μιςθωτών. 

3.9. Σο Π.Δ. 1073/81(ΥΕΚ 260 Α') περύ μϋτρων αςφαλεύασ κατϊ την εκτϋλεςη εργαςιών ςε εργοτϊξια 

οικοδομών κ.λ.π. 

3.10. Σο Ν.1430/84(ΥΕΚ49Α'). 

3.11. Σο Ν. 1568/85 (ΥΕΚ 177 Α') για την υγιεινό και αςφϊλεια των εργαζομϋνων. 

3.12. Σο Π.Δ. 305/96 (ΥΕΚ 212 Α') ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ αςφϊλειασ και υγεύασ που πρϋπει να 

εφαρμϐζονται ςτα προςωρινϊ ό κινητϊ εργοτϊξια, ςε ςυμμϐρφωςη προσ την οδηγύα 92/57/Ε.Ο.Κ. 

3.13.α. Η 433/19/22-9-2000 (ΥΕΚ 1176 Β’/22-9-2000) Απϐφαςη ΤΠΕΦΩΔΕ "Καθιϋρωςη του φακϋλου 

Αςφαλεύασ και Τγεύασ (ΥΑΤ) ωσ απαραύτητου ςτοιχεύου για την προςωρινό και οριςτικό παραλαβό κϊθε 
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Δημϐςιου Έργου". 

3.13.β. ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ.502/13/18-10-00 ‘’περύ εφαρμογόσ Προγραμμϊτων Ποιϐτητασ Έργων (Π.Π.Ε)’’. 

Επύςησ εφαρμϐζονται ϐλεσ οι Κοινοτικϋσ οδηγύεσ και  ϐλη η ιςχϑουςα Κοινοτικό Νομοθεςύα. 

Άρθρο 4Ο : Μελϋτη των ςυνθηκών καταςκευόσ των ϋργων 

Η ςυμμετοχό ςτη δημοπραςύα με την υποβολό τησ προςφορϊσ αποτελεύ αμϊχητο τεκμόριο ϐτι οι 

διαγωνιζϐμενοι ϋχουν πλόρη γνώςη των γενικών και τοπικών ςυνθηκών καταςκευόσ του ςυγκεκριμϋνου 

ϋργου γενικϊ και κυρύωσ ςε ϐ,τι αφορϊ τισ κϊθε φϑςεωσ πηγϋσ λόψεωσ υλικών, θϋςεισ προςωρινόσ ό 

οριςτικόσ αποθϋςεωσ προώϐντων εκςκαφόσ, τισ μεταφορϋσ, διϊθεςη, διαχεύριςη και αποθόκευςη υλικών, 

δυνατϐτητα εξαςφαλύςεωσ εργατοτεχνικοϑ εν γϋνει προςωπικοϑ, ϑδατοσ, ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ και οδών 

προςπελϊςεωσ, τισ ςυνόθεισ μετεωρολογικϋσ ςυνθόκεσ, τισ ςυνθόκεσ και τισ διϊφορεσ διακυμϊνςεισ τησ 

ςτϊθμησ των υδϊτων των ποταμών, χειμϊρρων, παλύρροιασ, υπογεύων υδϊτων ό παρϐμοιεσ φυςικϋσ 

ςυνθόκεσ ςτον τϐπο των ϋργων, τη φϑςη, τη διαμϐρφωςη και την κατϊςταςη του εδϊφουσ και του 

υπεδϊφουσ, το εύδοσ, την ποιϐτητα και την ποςϐτητα των ευριςκομϋνων ςτην περιοχό καταλλόλων 

εκμεταλλεϑςιμων υλικών, το εύδοσ και τα μηχανόματα, υλικϊ και υπηρεςύεσ που θα απαιτηθοϑν προ τησ 

ενϊρξεωσ και κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών, τισ ειδικϋσ δυςκολύεσ καταςκευόσ ϋργων αποχετεϑςεωσ 

εντϐσ πϐλεωσ, ςε οδοϑσ με πυκνό και βαρεύα κυκλοφορύα, τα τυχϐν υπϊρχοντα εμπϐδια απϐ δύκτυα κοινόσ 

ωφελεύασ ό οποιαςδόποτε φϑςεωσ και προςπελϊςεωσ και οποιαδόποτε ϊλλα θϋματα, τα οπούα με 

οποιονδόποτε τρϐπο μποροϑν να επηρεϊςουν τισ εργαςύεσ, την πρϐοδο ό το κϐςτοσ αυτών ςε ςυνδυαςμϐ 

με τουσ ϐρουσ τησ ςυμβϊςεωσ. Επύςησ ο Ανϊδοχοσ αποδϋχεται ϐτι ϋχει μελετόςει τα εγκεκριμϋνα 

διαγρϊμματα και ςχϋδια τησ μελϋτησ καθώσ και τα λοιπϊ ςυμβατικϊ ςτοιχεύα τησ εργολαβύασ, τα οπούα 

περιλαμβϊνονται ςτο φϊκελο τησ δημοπραςύασ και αποτελοϑν μαζύ με τη διακόρυξη, τη βϊςη τησ 

προςφορϊσ του, ώςτε να εφαρμϐςει αυτϊ και ϐτι αποδϋχεται και ανεπιφϑλακτα αναλαμβϊνει να εκτελϋςει 

ϐλεσ τισ υποχρεώςεισ του που απορρϋουν απϐ τισ παραπϊνω ςυνθόκεσ και ϐρουσ. Οι διαγωνιζϐμενοι 

οφεύλουν να προβοϑν με δικό τουσ ευθϑνη, φροντύδα και δαπϊνη ςτην περαιτϋρω επεξεργαςύα των 

υπαρχϐντων ςτοιχεύων και να εκτελϋςουν οποιεςδόποτε ςυμπληρωματικϋσ ϋρευνεσ (π.χ αποτυπώςεισ, 

γεωτρόςεισ κλπ.) που θα κρύνουν ϐτι εύναι απαραύτητεσ για τη ςϑνταξη τησ οικονομικόσ προςφορϊσ τουσ.  

Παρϊλειψη του Αναδϐχου να ενημερωθεύ με κϊθε δυνατό πληροφορύα που αφορϊ τουσ ϐρουσ τησ 

ςυμβϊςεωσ, δεν απαλλϊςςει αυτϐν απϐ την ευθϑνη για την πλόρη ςυμμϐρφωςη του προσ τισ ςυμβατικϋσ 

του υποχρεώςεισ. 

Άρθρο 5Ο : ύμβαςη – ϋναρξη εργαςιών 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να ϋλθει για υπογραφό τησ ςυμβϊςεωσ και για την ϋναρξη των εργαςιών 

ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτη νομοθεςύα. 

Άρθρο 6Ο : Προθεςμύεσ αποπερατώςωσ του ϋργου  

6.1 Ορύζεται ωσ ςυνολικό προθεςμύα περϊτωςησ του ϋργου οι 12 μόvεσ. ε περύπτωςη μη τόρηςησ απϐ 

τov Αvϊδoχo τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ, τoυ επιβϊλovται oι πoιvικϋσ ρότρεσ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 148 του 

Ν. 4412/2016 

Η ποινικό ρότρα που επιβϊλλεται για κϊθε ημϋρα υπϋρβαςησ τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ ορύζεται ςε 15% 

τησ μϋςησ ημερόςιασ αξύασ του ϋργου και επιβϊλλεται για αριθμϐ ημερών ύςο με το 20% τησ προβλεπϐμενησ 
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απϐ τη ςϑμβαςη αρχικόσ ςυνολικόσ προθεςμύασ. Για τισ επϐμενεσ ημϋρεσ μϋχρι ακϐμα 15% τησ αρχικόσ 

ςυνολικόσ προθεςμύασ, η ποινικό ρότρα για κϊθε ημϋρα ορύζεται ςε 20% τησ μϋςησ ημερόςιασ αξύασ του 

ϋργου. 

Ωσ μϋςη ημερόςια αξύα νοεύται το πηλύκο του ςυνολικοϑ χρηματικοϑ ποςοϑ τησ ςϑμβαςησ, μαζύ με το ποςϐ 

των τυχϐν ςυμπληρωματικών ςυμβϊςεων και χωρύσ την αναθεώρηςη και το ΥΠΑ, προσ τη ςυνολικό 

προθεςμύα του ϋργου, ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχϐν παρατϊςεων. 

Σο ανώτατο ϐριο τησ ανωτϋρω ρότρασ ορύζεται ςε 6% του ςυνολικοϑ ποςοϑ τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ ΥΠΑ. 

6.2 Εκτϐσ απϐ τη ςυνολικό προθεςμύα, ορύζονται οι παρακϊτω αποκλειςτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ: 

Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου. Φρϐvoσ: 15 ημϋρεσ απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ 

(αποκλειςτικό προθεςμύα). 

Εγκατϊςταςη εργοταξύου: 1 μόνασ απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ (ενδεικτικό τμηματικό προθεςμύα). 

Καταςκευό εργαςιών που αντιςτοιχοϑν ςε ποςοςτϐ τουλϊχιςτον 5% του ςυμβατικοϑ αντικειμϋνου: 2 

μόνεσ απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ (ενδεικτικό τμηματικό προθεςμύα). 

Καταςκευό εργαςιών που αντιςτοιχοϑν ςε ποςοςτϐ τουλϊχιςτον 50% του ςυμβατικοϑ αντικειμϋνου: 7 

μόνεσ απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ (ενδεικτικό τμηματικό προθεςμύα). 

Καταςκευό ολϐκληρου του ϋργου : 12 μόνεσ απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ. (αποκλειςτικό προθεςμύα). 

ε περύπτωςη μη τόρηςησ απϐ τov Αvϊδoχo τωv παραπϊνω τμηματικών προθεςμιών, τoυ επιβϊλovται oι 

παρακϊτω πoιvικϋσ ρότρεσ. 

Η ποινικό ρότρα που επιβϊλλεται για κϊθε ημϋρα υπϋρβαςησ των τμηματικών προθεςμιών ορύζεται ςε 5% 

τησ μϋςησ ημερόςιασ αξύασ του ϋργου και επιβϊλλεται για αριθμϐ ημερών ύςο με το 10% τησ προβλεπϐμενησ 

απϐ τη ςϑμβαςη αρχικόσ προθεςμύασ.  

Οι ποινικϋσ ρότρεσ για υπϋρβαςη των τμηματικών προθεςμιών δεν μποροϑν ςυνολικϊ να υπερβαύνουν το 

3% του ςυνολικοϑ ποςοϑ τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ ΥΠΑ. 

6.3. Για περύπτωςη ϋκπτωςησ, ιςχϑει τo ϊρθρo 160 του ν.4412/2016. 

Άρθρο 7Ο : Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ-Αναλυτικό Πρόγραμμα προόδου-Πρόγραμμα 

Ποιότητασ Έργου  

Ο Ανϊδοχοσ με βϊςη τη ςυνολικό και τισ τμηματικϋσ προθεςμύεσ και μϋςα ςτην προθεςμύα που προβλϋπεται 

απϐ τη ςχετικό νομοθεςύα ςυντϊςςει και υποβϊλλει ςτη Διευθϑνουςα Τπηρεςύα το χρονοδιϊγραμμα 

καταςκευόσ του ϋργου. Σο χρονοδιϊγραμμα αναλϑει τισ εργαςύεσ που προβλϋπεται να εκτελεςθοϑν. Σο 

χρονοδιϊγραμμα ςυντϊςςεται με τη μορφό τετραγωνικοϑ πύνακα που περιλαμβϊνει την πιο πϊνω χρονικό 

ανϊλυςη των ποςοτότων ανϊ εργαςύα ό ομϊδα εργαςιών και ςυνοδεϑεται απϐ γραμμικϐ διϊγραμμα και 

ςχετικό ϋκθεςη. το ςυμφωνητικϐ μπορεύ να προβλϋπεται η ςϑνταξη τευχών ό διαγραμμϊτων με τη μϋθοδο 

τησ δικτυωτόσ ανϊλυςησ. 

Η Διευθϑνουςα Τπηρεςύα εγκρύνει το χρονοδιϊγραμμα το αργϐτερο μϋςα ςε δϋκα (10) ημϋρεσ απϐ την 

υποβολό και θα μπορεύ να τροποποιόςει τισ προτϊςεισ του Αναδϐχου ςχετικϊ με τη ςειρϊ και τη διϊρκεια 

καταςκευών των εργαςιών μϋςα ςτα ϐρια των ςυμβατικών προθεςμιών. 
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Εϊν η ϋγκριςη δεν γύνει μϋςα ςτην πιο πϊνω προθεςμύα, ό αν μϋςα ςτην προθεςμύα αυτό δεν ζητόςει 

γραπτϊ η Διευθϑνουςα Τπηρεςύα διευκρινύςεισ ό αναμορφώςεισ ό ςυμπληρώςεισ, το χρονοδιϊγραμμα 

θεωρεύται ϐτι ϋχει εγκριθεύ. Σο εγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα αποτελεύ το αναλυτικϐ πρϐγραμμα 

καταςκευόσ του Έργου. 

Εϊν ο Ανϊδοχοσ αρνηθεύ ό παραλεύψει να υποβϊλλει μϋςα ςτην προβλεπϐμενη ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη 

προθεςμύα το χρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ, τϐτε η Διευθϑνουςα Τπηρεςύα ςυντϊςςει η ύδια το 

χρονοδιϊγραμμα αυτϐ και το κοινοποιεύ ςτον Ανϊδοχο, ο οπούοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να το αποδεχτεύ και να 

ςυμμορφωθεύ πλόρωσ με αυτϐ. 

Άρθρο 8Ο : Σοπογραφικϋσ εργαςύεσ  - Εφαρμογό τησ μελϋτησ  

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη να προβεύ ςε ϋλεγχο των υψομϋτρων τησ 

μελϋτησ ςτον ϊξονα των αγωγών, ςε πϑκνωςη τουσ ανϊ ϐςα μϋτρα χρειϊζεται ανϊλογα με το ϋδαφοσ, 

καθώσ και ςε παςςϊλωςη των φρεατύων των αγωγών κϊθε αυτοτελοϑσ τμόματοσ πριν απϐ την ϋναρξη των 

εργαςιών του τμόματοσ αυτοϑ. Σισ μηκοτομϋσ που θα προκϑψουν καθώσ και τισ διατομϋσ του εδϊφουσ ο 

Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τισ ςχεδιϊςει και να τισ υποβϊλει ςτη Διευθϑνουςα Τπηρεςύα του ϋργου 

για ϋγκριςη ώςτε να καθοριςθοϑν τα ακριβό βϊθη εκςκαφόσ και χωματιςμού. Μετϊ το πϋρασ των 

εκςκαφών ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προβεύ ςε νϋα χωροςτϊθμηςη, ςχεδύαςη και υποβολό ςτη 

Διευθϑνουςα Τπηρεςύα για ϋλεγχο των εκςκαφειςών διατομών. Βϊςει του εγκριθϋντοσ ςχεδύου θα γύνεται η 

πιςτοπούηςη των εκςκαφών. 

Άρθρο 9Ο : Περιεχόμενα των τιμών μονϊδοσ του τιμολογύου – δαπϊνεσ που βαρύνουν τον 

Ανϊδοχο  

Οι ςυμβατικϋσ τιμϋσ μονϊδοσ του ιςχϑοντοσ τιμολογύου αναφϋρονται ςε εργαςύεσ, πλόρωσ περαιωμϋνεσ και 

καλϐτεχνα ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ ςυμβϊςεωσ. τισ τιμϋσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ που 

αναφϋρονται ςτουσ γενικοϑσ ϐρουσ του τιμολογύου και ςτα λοιπϊ ςυμβατικϊ ςτοιχεύα τησ εργολαβύασ. 

Οι τιμϋσ αυτϋσ προςαυξημϋνεσ κατϊ το νϐμιμο ποςοςτϐ γενικών εξϐδων και εργολαβικοϑ οφϋλουσ του 

Αναδϐχου περιλαμβϊνουν ϐλεσ τισ απαραύτητεσ εργαςύεσ για την πλόρη και ϋντεχνη καταςκευό του ϋργου 

και καλϑπτουν ϐλεσ τισ δαπϊνεσ του αναδϐχου ϊμεςεσ και ϋμμεςεσ, επιφυλαςςομϋνων δε των περύ 

αναθεωρόςεωσ τιμών κειμϋνων διατϊξεων, αποτελοϑν πλόρη αποζημύωςη του αναδϐχου για την κατϊ τα 

ανωτϋρω εκτϋλεςη των εργαςιών. 

Ο Υ.Π.Α. δεν ςυμπεριλαμβϊνεται ςτισ τιμϋσ του τιμολογύου τησ  μελϋτησ. 

Άρθρο 10Ο : ύνθετεσ τιμϋσ – αναθεώρηςη τιμών – Νϋεσ τιμϋσ μονϊδασ  

Για την πληρωμό των διαφϐρων ςυμβατικών εργαςιών θα εφαρμϐζονται υποχρεωτικϊ απ΄ ευθεύασ οι 

ςϑνθετεσ τιμϋσ του τιμολογύου, εφϐςον υπϊρχουν αυτϋσ. Αποκλεύεται να γύνει δεκτϐ απϐ την Τπηρεςύα 

αύτημα του Αναδϐχου για την αναλυτικό επιμϋτρηςη και πληρωμό των εργαςιών, λϐγω τοπικών 

δυςχερειών ό ϊλλων λϐγων (κυκλοφοριακών κλπ). 

Για την αναθεώρηςη των τιμών θα εφαρμϐζονται οι ιςχϑουςεσ διατϊξεισ. (Άρθρο 153 του Ν.4412/2016). 

Για τισ εργαςύεσ που δεν προβλϋπονται ςτο εγκεκριμϋνο τιμολϐγιο θα γύνονται νϋεσ τιμϋσ μονϊδασ ςϑμφωνα 

με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 156 του Ν.4412/2016. 
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Ωσ βοηθητικϐ ςτοιχεύο λαμβϊνεται το ςυμβατικϐ τιμολϐγιο. Για εργαςύεσ οι οπούεσ δεν υπϊρχουν εν ϐλω ό 

εν μϋρει ςτο ςυμβατικϐ τιμολϐγιο, εφαρμϐζονται ωσ βοηθητικϊ ςτοιχεύα τα ενιαύα τιμολϐγια εργαςιών. 

Διευκρινύζεται ϐτι τα παραπϊνω βοηθητικϊ ςτοιχεύα θα εφαρμϐζονται αςχϋτωσ των μϋςων τα οπούα θα 

χρηςιμοποιηθοϑν απϐ τον Ανϊδοχο για την εκτϋλεςη των εργαςιών (δηλαδό μικροϑ ό μεγϊλου αριθμοϑ 

μηχανημϊτων, των γνωςτών ό ϊλλων τϑπων, καινοϑριων ό ϐχι, εργατικών χειρών εν ϐλω ό εν μϋρει, ςε 

μικρό ό μεγϊλη αναλογύα κλπ). 

Άρθρο 11Ο : Απολογιςτικϋσ εργαςύεσ  

Για τισ εργαςύεσ που τυχϐν εκτελεςτοϑν απολογιςτικϊ, και μϐνο ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ μετϊ την 

ϋγκριςη τησ αρμοδύασ αρχόσ, ιςχϑοιν οι διατϊξεισ του Ν.4412/2016 

Άρθρο 12Ο : Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ  

Ιςχϑουν πλην των προδιαγραφών τησ ςϑμβαςησ και οι προδιαγραφϋσ οριςτικϋσ και προςωρινϋσ του 

Τπουργεύου Δημοςύων Έργων και οι Νϐμοι, διατϊγματα και Εγκϑκλιοι που αφοροϑν τα ϋργα τησ εργολαβύασ 

και που ϋχουν δημοςιευθεύ ωσ την παραμονό τησ ημερομηνύασ δημοπραςύασ. 

Άρθρο 13Ο : Εφαρμογό εγκεκριμϋνων ςχεδύων, τύπων κλπ  

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη κατϊ την εκτϋλεςη των ϋργων να εφαρμϐζει επακριβώσ τα εγκεκριμϋνα ςχϋδια 

τησ Τπηρεςύασ. Εργαςύεσ που εκτελοϑνται παραπϊνω απϐ αυτϋσ που προβλϋπονται απϐ τα εγκεκριμϋνα 

ςχϋδια και τϑπουσ, επιμετροϑνται και πληρώνονται μϐνο εϊν ϋχει δοθεύ για αυτϐ εγγρϊφωσ εντολό ϐπου θα 

αναγρϊφεται απαραύτητα και ο τρϐποσ πληρωμόσ τουσ. 

Άρθρο 14Ο : Τλικϊ και μηχανόματα  

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη να χρηςιμοποιεύ δϐκιμα υλικϊ που ανταποκρύνονται ςτουσ ιςχϑοντεσ 

ςχετικοϑσ κανονιςμοϑσ, δηλαδό τισ ιςχϑουςεσ επύςημεσ προδιαγραφϋσ καθώσ και ςτισ προδιαγραφϋσ τησ 

Διευθϑνουςασ Τπηρεςύασ. 

Η καλό ποιϐτητα των υλικών πρϋπει να αποδεικνϑεται με τουσ ςχετικοϑσ ελϋγχουσ. Αυτό υπϐκειται και 

ςτον ϊμεςο ϋλεγχο τησ Διευθϑνουςασ Τπηρεςύασ η οπούα μπορεύ να απαγορεϑςει τον Ανϊδοχο να τα 

χρηςιμοποιόςει πριν ακϐμα να αςκηθεύ ο αντύςτοιχοσ εργαςτηριακϐσ ϋλεγχοσ εξετϊζοντϊσ τα 

μακροςκοπικϊ. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να απομακρϑνει απϐ τα εργοτϊξια τα υλικϊ που ελϋγχθηκαν απϐ 

τη Διευθϑνουςα Τπηρεςύα και βρϋθηκαν ακατϊλληλα. 

Αλλϊ ακϐμη και αν δεν γύνουν οι απαραύτητοι ϋλεγχοι, εύτε ςτο εργαςτόριο Δ.Ε., εύτε επύ τϐπου ςτο ϋργο για 

να αποδειχθοϑν ελαττωματικϊ ό ϐχι τα υλικϊ, ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται απϐ την υποχρϋωςη να 

εκτελϋςει ςωςτϊ το ϋργο. Επύςησ ο Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη να εφαρμϐςει πλόρωσ τουσ εγκεκριμϋνουσ 

κανονιςμοϑσ Σεχνικών Καταςκευών, ςε ϐ,τι αφορϊ τισ καταςκευϋσ ικριωμϊτων, ςκυροδεμϊτων, 

υδραυλικών εγκαταςτϊςεων, κ.λ.π. 

Ο απαιτοϑμενοσ μηχανικϐσ εξοπλιςμϐσ για την εκτϋλεςη των εργαςιών, τϐςο αυτών που εκτελοϑνται με τισ 

τιμϋσ μονϊδοσ τησ ςυμβϊςεωσ, ϐςο και αυτών που γύνονται απολογιςτικϊ, θα διατύθεται εξ ολοκλόρου απϐ 

τον Ανϊδοχο, ο οπούοσ ϋχει την υποχρϋωςη να το διατηρεύ ςυνεχώσ ςε αρύςτη κατϊςταςη λειτουργύασ. 

Η Διευθϑνουςα Τπηρεςύα πϊντωσ διατηρεύ το δικαύωμα να προςδιορύζει και να κρύνει την καταλληλϐτητα ό 

ϐχι των κϊθε φϑςεωσ μηχανικών μϋςων και ςυναφών με αυτϊ ειδών. 
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Ο Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη να διαθϋςει ςτην Τπηρεςύα το απαιτοϑμενο προςωπικϐ και μηχανόματα για 

την εκτϋλεςη εργαςιών απαραιτότων για την υποβοόθηςη ό εξυπηρϋτηςη τησ ϋγκαιρησ αποπερϊτωςησ του 

ϐλου ϋργου, επύςησ και για την εξϊλειψη των οχλόςεων που προκαλεύ η καταςκευό ενϐσ ϋργου ςτουσ 

κατούκουσ τησ περιοχόσ ϐπωσ διαβροχό για αποφυγό ςκϐνησ, καταςκευϋσ προχεύρων διαβϊςεων πεζών ό 

αυτοκινότων, διϊνοιξη οδών προςπελϊςεωσ, προςωρινϋσ εμφρϊξεισ αγωγών, ανϋγερςη ικριωμϊτων, κλπ. 

Άρθρο 15Ο : Διεύθυνςη των ϋργων – τεχνικό προςωπικό   

Όλο το ϋργο θα διευθϑνεται ςυνϋχεια ςε ϐλη τη διϊρκεια καταςκευόσ του εύτε αυτοπροςώπωσ απϐ τον 

Ανϊδοχο εύτε απϐ πληρεξοϑςιο αντιπρϐςωπϐ του, αποδεκτϐ απϐ την Τπηρεςύα, που πρϋπει να εύναι 

Διπλωματοϑχοσ Μηχανικϐσ καθώσ και ο αναπληρωτόσ του. 

Ο Ανϊδοχοσ ό ο πληρεξοϑςιοσ θα ςυνοδεϑει τον επιβλϋποντα Μηχανικϐ ςτισ επύ τϐπου του ϋργου 

μεταβϊςεισ. 

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη να διαθϋςει επύ τϐπου του ϋργου ϐλο το απαιτοϑμενο Σεχνικϐ και βοηθητικϐ 

προςωπικϐ για την ϋγκαιρη και ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών με δικό του δαπϊνη και ευθϑνη, 

ενεργώντασ πϊντοτε ςϑμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ υπηρεςύασ. 

Εϊν, κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών, η διευθϑνουςα υπηρεςύα διαπιςτώςει ϐτι τα ςυνεργεύα Σεχνικών 

του Αναδϐχου δεν ϋχουν την απαιτοϑμενη ικανϐτητα και πεύρα για το ϋργο που εκτελοϑν, ϋχει δικαύωμα να 

διατϊξει την αντικατϊςταςη ό την ϊμεςη αποπομπό κϊθε ανύκανου, απεύθαρχου ό ϐχι τύμιου μϋλουσ του 

τεχνικοϑ, υπαλληλικοϑ, ό εργατικοϑ προςωπικοϑ του Αναδϐχου. 

Άρθρο 16Ο : Αςφϊλιςη προςωπικού-ϋργου 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να αςφαλύζει ϐλο το προςωπικϐ που απαςχολεύ ςτο Ι.Κ.Α. με ποινό εκπτώςεωσ. 

Εϊν κϊποιοσ απϐ το προςωπικϐ δεν υπϊγεται ςτισ διατϊξεισ του ΙΚΑ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τον 

αςφαλύςει κατϊ ατυχημϊτων ςε αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ αναγνωριςμϋνεσ απϐ το Κρϊτοσ. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται, με την εγκατϊςταςη του ςτο ϋργο, να το αςφαλύςει ϋναντι παντϐσ κινδϑνου 

ζημύασ και ατυχημϊτων που θα προκληθοϑν ςτο προςωπικϐ του, ςτο προςωπικϐ του Εργοδϐτη και ςε 

τρύτουσ για ςωματικϋσ και υλικϋσ βλϊβεσ μϋχρι 2.840.000 ευρώ. 

Άρθρο 17Ο : τοιχεύα οργανιςμών κοινόσ ωφϋλειασ 

Ο Ανϊδοχοσ πριν απϐ την εκτϋλεςη οποιαςδόποτε εντολόσ που θα δοθεύ για καταςκευό ϋργου ϋχει 

υποχρϋωςη να φροντύςει για την ενημϋρωςη του ςχεδύου οριζοντιογραφύασ αυτοϑ με τα ςτοιχεύα των 

αγωγών ό γραμμών ϐλων των Ο.Κ.Ω., που διϋρχονται απϐ την περιοχό του ϋργου. Πρϋπει δε να κϊνει 

γνωςτϐ ςτην Τπηρεςύα κϊθε πρϐβλημα που προκϑπτει ςχετικϊ. 

Εϊν κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών ςυναντόςει οποιαδόποτε εγκατϊςταςη Ο.Κ.Ω, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει με 

ποινό εκπτώςεωσ να ειδοποιόςει τον ενδιαφερϐμενο για τισ εγκαταςτϊςεισ Οργανιςμϐ και τον επιβλϋποντα 

μηχανικϐ του, αποφεϑγοντασ οποιαδόποτε αυτϐβουλη ενϋργεια και εκτϋλεςη εργαςύασ (επϋμβαςη) ςτισ 

ξϋνεσ εγκαταςτϊςεισ.  

Κϊθε ζημύα που θα προκαλϋςει ο Ανϊδοχοσ ςε φρεϊτια ό αγωγοϑσ θα αποκαθύςτανται αμϋςωσ με δαπϊνεσ 

του Αναδϐχου. Ωσ βλϊβη θεωρεύται και η κϊλυψη αυτών με αςφαλτικϐ. 
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Απαγορεϑεται καθ΄ ϐλη τη διϊρκεια των εργαςιών κϊθε επϋμβαςη ςε αγωγοϑσ, καλώδια, εξαρτόματα, κλπ 

ξϋνων δικτϑων χωρύσ ϋγγραφη εντολό τησ επιβλϋψεωσ. Κϊθε βλϊβη που προξενεύται ςε αυτϊ με 

υπαιτιϐτητα του Αναδϐχου, βαρϑνει εξ ολοκλόρου ποινικώσ και αςτικώσ αυτϐν. 

Ιδιαύτερη μϋριμνα θα ληφθεύ κατϊ την επύχωςη των ορυγμϊτων, ϐπου υφύςτανται αγωγού Ο.Κ.Ω. για να 

αποφευχθεύ τυχϐν υποχώρηςη του εδϊφουσ κϊτω απϐ τουσ αγωγοϑσ Ο.Κ.Ω. και η ςυνεπεύα αυτόσ θραϑςη ό 

υπερβολικό παραμϐρφωςη τουσ. 

Κϊθε βλϊβη ςτουσ αγωγοϑσ, εύτε κατϊ την εκςκαφό, εύτε εξαιτύασ επιχώςεωσ βαρϑνει τον Ανϊδοχο και η 

απαιτοϑμενη επιςκευό θα γύνεται απϐ την Τπηρεςύα ςτην οπούα ανόκει ο βλαβεύσ αγωγϐσ εισ βϊροσ του 

Αναδϐχου ςτον οπούο ςυγχρϐνωσ θα καταλογύζονται ϐλεσ οι προσ τρύτουσ τυχϐν αποζημιώςεισ λϐγω ζημιών 

τουσ απϐ την παραπϊνω αιτύα. 

την περύπτωςη κατϊ την οπούα η θϋςη των αγωγών εύναι τϋτοια ώςτε να απαιτηθεύ μετϊθεςη τουσ, αυτό 

θα εκτελεύται με δαπϊνεσ του Εργοδϐτη. την περύπτωςη αυτό ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιοϑται καμύα 

αποζημύωςη εξαιτύασ τυχϐν προςθϋτων δυςχερειών ό καθυςτερόςεωσ ό ϊλλησ αιτύασ που θα δημιουργηθεύ 

απϐ την ανϊγκη μεταθϋςεωσ του αγωγοϑ εγκαταςτϊςεων Κοινόσ Ωφελεύασ. 

Επύςησ ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να λϊβει κϊθε μϋτρο εξαςφαλύςεωσ του προςωπικοϑ του ό τρύτων λϐγω 

αποκαλϑψεωσ των αγωγών αυτών κατϊ τη διϊρκεια εκτελϋςεωσ των εργαςιών και εύναι ο μϐνοσ υπεϑθυνοσ 

για κϊθε ατϑχημα που θα προκληθεύ απϐ το λϐγο αυτϐ. 

Άρθρο 18Ο : Οδοςτρώματα – πεζοδρόμια 

Για την τομό των οδοςτρωμϊτων και τη διϊνοιξη των πεζοδρομύων θα πρϋπει προηγουμϋνωσ ο Ανϊδοχοσ με 

φροντύδα του να εφοδιαςθεύ με τη ςχετικό ϊδεια του κυρύου τησ αντύςτοιχησ οδοϑ ό πεζοδρομύου δηλαδό το 

Δόμο ό Κοινϐτητα, ςτην περιοχό του οπούου εκτελεύται το ϋργο, θεωροϑμενη απϐ την Σροχαύα. 

Η επαναφορϊ των οδοςτρωμϊτων και πεζοδρομύων θα γύνεται με τον τρϐπο που προβλϋπεται ςτα 

ςυμβατικϊ τεϑχη και ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ του ενδιαφερομϋνου Δόμου και θα εκτελεύται αμϋςωσ 

μετϊ την αποπερϊτωςη των εργαςιών αφοϑ ληφθοϑν ϐλα τα απαραύτητα μϋτρα (διαβροχό και καλό 

ςυμπύεςη των ςτρώςεων επιχώςεωσ, ξηρολιθοδομϋσ ϐπου απαιτοϑνται, κ.λ.π.) ώςτε να αποφευχθεύ 

οποιαδόποτε μελλοντικό καθύζηςη των οδών ό πεζοδρομύων. 

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει ϐλη την ευθϑνη για την αποκατϊςταςη, με δαπϊνεσ του, τησ κϊθε εμφανιζϐμενησ 

ανωμαλύασ ςτισ τομϋσ αυτϋσ μϋχρι την οριςτικό παραλαβό του ϋργου. 

Σο μϋγιςτο μόκοσ εκςκαφόσ τϊφρου, που δεν ϋχει επιχωθεύ, δεν θα πρϋπει να υπερβαύνει τα 150 μϋτρα. 

χετικϊ με τισ προθεςμύεσ για την αποκατϊςταςη των τομών και την καταςκευό των αςφαλτικών 

οδοςτρωμϊτων θα ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτισ οικεύεσ ϊδειεσ εκςκαφόσ ςε ςυνδυαςμϐ με τη ςυνολικό 

προθεςμύα και τισ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου. 

Κατϊ την κρύςη τησ επιβλεποϑςησ Τπηρεςύασ και εφϐςον το ζητόςει ο ενδιαφερϐμενοσ Δόμοσ, ο Ανϊδοχοσ 

εύναι υποχρεωμϋνοσ να εφαρμϐςει ςχετικϊ με τισ προθεςμύεσ για την αποκατϊςταςη των τομών και την 

πλόρη απομϊκρυνςη των υλικών, ςϑμφωνα με την 1854/6-3-69 απϐφαςη του ΤΔΕ "περύ εγκαύρου και 

εντϋχνου αποκαταςτϊςεωσ προκαλουμϋνων τομών, οδοςτρωμϊτων και πεζοδρομύων", τα εξόσ: 
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Απϐ την ημϋρα προςβολόσ τμόματοσ οδοςτρώματοσ κατϊ την ϋννοια του μόκουσ τησ οδοϑ και για μόκοσ 

αντύςτοιχα ενϐσ οικοδομικοϑ τετραγώνου μϋχρι την πλόρη αποκατϊςταςη και απομϊκρυνςη και του 

τελευταύου κατϊλοιπου υλικών, μπαζών, εργαλεύων, εμποδύων, κλπ ημϋρεσ ημερολογιακϋσ επτϊ (7) (εκτϐσ 

απϐ τα φρεϊτια και τον τϊπητα, για τα οπούα οι ημερολογιακϋσ ημϋρεσ αυξϊνουν ςε εύκοςι (20)). 

Απϐ την ημϋρα προςβολόσ τμόματοσ οδοςτρώματοσ εγκαρςύωσ μϋχρι την πλόρη  αποκατϊςταςη και την 

πλόρη απομϊκρυνςη και του τελευταύου καταλούπου υλικών, μπαζών, εργαλεύων, κλπ τριϊντα ϋξι ώρεσ (36) 

και για περύπτωςη που διακϐπτεται η κυκλοφορύα εξόντα (60) ώρεσ, για περύπτωςη που η οδϐσ ςυνεχύζει 

να λειτουργεύ. Σα παραπϊνω δεν ιςχϑουν ςε περύπτωςη πλαιςιωτόσ καταςκευόσ που απαιτεύ περιςςϐτερο 

χρϐνο. ε περύπτωςη που δεν τηρηθοϑν τα παραπϊνω οι παραβϊτεσ τιμωροϑνται με τισ ποινϋσ του ϊρθρου 

458 του Ποινικοϑ Κώδικα. 

Οι οικεύοι Δόμοι μετϊ την παρϋλευςη τησ προθεςμύασ μποροϑν να καταλογύζουν ςε βϊροσ του Αναδϐχου τη 

δαπϊνη για την αποκατϊςταςη τησ τομόσ. Παρϊταςη των παραπϊνω προθεςμιών μπορεύ να υπϊρξει μϐνον 

εφϐςον υπϊρχει ςϑμφωνη γνώμη του αντύςτοιχου Δόμου και μϐνο ςε εξαιρετικϋσ ειδικϋσ περιπτώςεισ. 

Η αποκομιδό των προώϐντων εκςκαφόσ, που αφόνονται κατϊ μόκοσ του ςκϊμματοσ με ϋγκριςη τησ 

Τπηρεςύασ ςαν προςτατευτικϊ αναχώματα, γύνεται υποχρεωτικϊ ταυτϐχρονα με την καταςκευό τησ 

υποβϊςεωσ του οδοςτρώματοσ. Εϊν δεν ορύζεται αλλιώσ  ςτα ςχϋδια ό ςτα τεϑχη του ϋργου, ο Ανϊδοχοσ 

υποχρεοϑται να παραδώςει το οδϐςτρωμα ςτην κατϊςταςη που όταν πριν απϐ την ϋναρξη των εργαςιών 

ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ. 

Ωσ γνωςτϐν ϋχει εφαρμογό ο Ν.1080/80 "περύ τροποποιόςεωσ και ςυμπληρώςεωσ διατϊξεων τινών τησ 

περύ των προςϐδων του Οργανιςμοϑ Σοπικόσ Αυτοδιοικόςεωσ Νομοθεςύασ και ϊλλων τινών ςυναφών 

διατϊξεων" και ο Ν.999/79 "περύ ςυντονιςμοϑ των προγραμμϊτων εργαςιών καταςκευόσ οδών και ϋργων 

κοινόσ ωφελεύασ εισ την περιοχό μεύζονοσ Πρωτευοϑςησ και ετϋρασ περιοχϊσ τησ χώρασ και ϊλλων τινών 

διατϊξεων". 

Όςεσ επιβαρϑνςεισ, υποχρεώςεισ, κλπ προκϑπτουν λϐγω τησ εκτελϋςεωσ τησ εργολαβύασ (π.χ. πρϐςθετεσ 

εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, πρϐςτιμα, κλπ) θα βαρϑνουν τον Ανϊδοχο του ϋργου. 

Άρθρο 19Ο : Εργαςύα κατϊ τισ νυκτερινϋσ ώρεσ και εξαιρϋςιμεσ ημϋρεσ 

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη να εκτελεύ εργαςύεσ τϐςο κατϊ τισ νυκτερινϋσ ώρεσ ϐςο και κατϊ τισ Κυριακϋσ ό 

εξαιρϋςιμεσ ημϋρεσ εφϐςον τοϑτο επιβϊλλεται για κυκλοφοριακοϑσ ό ϊλλουσ λϐγουσ που θα καθορύζονται 

ςε κϊθε περύπτωςη απϐ τον οικεύο φορϋα (Σροχαύα, οικεύο Δόμο ό Κοινϐτητα, κλπ ό την επιβλϋπουςα 

Τπηρεςύα) χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη.  Οι ςχετικϋσ εγκρύςεισ που απαιτοϑνται ςε τϋτοιεσ περιπτώςεισ 

(απϐ Επιθεώρηςη Εργαςύασ, Αςτυνομικϐ Σμόμα κλπ) εκδύδονται με μϋριμνα του Αναδϐχου του ϋργου. 

Άρθρο 20Ο : Παρϊλληλη εκτϋλεςη περιςςοτϋρων του ενόσ ανεξαρτότων ϋργων 

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη να διαθϋτει τον απαιτοϑμενο αριθμϐ ςυνεργεύων απϐ εργατοτεχνικϐ και λοιπϐ 

προςωπικϐ και τα μηχανόματα και εργαλεύα για να μπορεύ να εκτελεύ παρϊλληλα δϑο ό περιςςϐτερα ϋργα ό 

τμόματα ϋργων. Επύςησ ςτο ύδιο ςυνεργεύο εύναι υποχρεωμϋνοσ να χρηςιμοποιεύ περιςςϐτερεσ απϐ μύα 

βϊρδιεσ, εφϐςον αυτϐ κριθεύ απαραύτητο. Σοϑτο ςε ςυνδυαςμϐ βϋβαια με τη ςυνολικό προθεςμύα 

αποπερατώςεωσ, τουσ κυκλοφοριακοϑσ ό ϊλλουσ λϐγουσ και τισ τμηματικϋσ προθεςμύεσ χωρύσ ιδιαύτερη 

αποζημύωςη. 
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Άρθρο 21Ο : όμανςη των ϋργων – Μϋτρα αςφϊλειασ 

Σα προςτατευτικϊ φρϊγματα, ειδοποιητικϊ ςόματα ό και ϊλλα ϐπωσ λυχνύεσ, αυτϐματα ςπινθηρύζοντα 

ςόματα, κλπ, που τοποθετοϑνται απϐ τον Ανϊδοχο, για την προςταςύα του κοινοϑ απϐ τα ϋργα που αυτϐσ 

εκτελεύ ςτην παροϑςα εργολαβύα πρϋπει να εύναι ικανϊ ςτον αριθμϐ, ευπρεπό και αςφαλό. 

Σα κϊθε φϑςεωσ προςτατευτικϊ, ειδοποιητικϊ, κλπ ςόματα, φρϊγματα και εμπϐδια πρϋπει να εύναι 

ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ τησ επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ, τισ διατϊξεισ του Κ.Ο.Κ. και τησ οικεύασ 

προδιαγραφόσ. 

O Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη  να λϊβει με τισ δικϋσ του δαπϊνεσ κϊθε μϋτρο αςφαλεύασ που επιβϊλλεται, 

κατϊ την εκτϋλεςη των ϋργων κατϊ τισ εργϊςιμεσ ό ϐχι ώρεσ για την πρϐβλεψη ατυχημϊτων ςτο 

εργατοτεχνικϐ προςωπικϐ του και κϊθε ϊλλον τρύτο λαμβανομϋνων υπϐψη των διατϊξεων του ΠΔ 1073/81 

"περύ μϋτρων αςφαλεύασ κατϊ την εκτϋλεςη εργαςιών εισ εργοτϊξια οικοδομών και πϊςησ φϑςεωσ ϋργων 

αρμοδιϐτητασ Πολιτικοϑ Μηχανικοϑ". 

Ο Ανϊδοχοσ θα προβαύνει ςτην κατϊλληλη αντιςτόριξη των παρειών του ορϑγματοσ ϐπωσ επιβϊλλεται απϐ 

τουσ κανϐνεσ αςφαλεύασ. Ρητϊ καθορύζεται ϐτι ςε περύπτωςη ανϊγκησ αντιςτηρύξεωσ των παρειών 

ορϑγματοσ εν γϋνει, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει ούκοθεν να προβαύνει ςτην εργαςύα αυτό, του Επιβλϋποντοσ ϐμωσ 

δικαιουμϋνου να κρύνει εκ των υςτϋρων περύ του δικαιολογημϋνου ό μη τησ αμϋςου και χωρύσ προηγοϑμενη 

ςυνεννϐηςη επεμβϊςεωσ καθώσ και τησ εκτϊςεωσ των εργαςιών. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να 

καταβϊλλει κϊθε νϐμιμη αποζημύωςη, αποκατϊςταςη των βλαβϋντων ϋργων και αναλαμβϊνει κϊθε εν γϋνει 

αςτικό και ποινικό ευθϑνη. 

Ο Επιβλϋπων δικαιοϑται να επιβϊλει ςτον Ανϊδοχο την εκτϋλεςη προςθϋτων αντιςτηρύξεων ό ενύςχυςη των 

υπαρχουςών ςε ϐςα ςημεύα κρύνει απαραύτητο. Παρϊ το δικαύωμα αυτϐ, ο Ανϊδοχοσ παραμϋνει πϊντοτε 

μϐνοσ και απϐλυτοσ υπεϑθυνοσ για την αςφϊλεια των εκςκαφών. 

Ο Ανϊδοχοσ αποδϋχεται, ϐτι αναλαμβϊνει μονομερώσ ακϋραια κϊθε ποινικό και αςτικό ευθϑνη για κϊθε 

τυχϐν εργατικϐ ατϑχημα ό ατϑχημα που θα ςυμβεύ λϐγω των ϋργων ςε οποιονδόποτε καθώσ και για την 

αποκατϊςταςη τυχϐν ζημιών ςε υπϊρχοντα ό εκτελοϑμενα ϋργα, οικοδομϋσ και γενικϊ ιδιοκτηςύεσ. 

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη να λαμβϊνει ϐλα τα μϋτρα που ενδεύκνυνται για την προςταςύα και τη 

διαφϑλαξη των κϊθε φϑςεωσ καταςκευών, εγκαταςτϊςεων, τηλεπικοινωνιακών εκμεταλλεϑςεων, 

κοινωφελών ϋργων ό γειτονικών οικοδομών, που υπϊρχουν ςτην περιοχό του ϋργου, απϐ βλϊβεσ και ζημύεσ, 

που προκαλοϑν εύτε ολοςχερό καταςτροφό εύτε διακοπό τησ οργανικόσ λειτουργύασ τουσ. 

Επύςησ αυτϐσ οφεύλει να προςτατεϑει κϊθε υφιςτϊμενη βλϊςτηςη (δϋνδρα, θϊμνουσ, φυτϊ, κ.λ.π.) εκτϐσ αν 

παρεμποδύζεται απϐ αυτϊ δικαιολογημϋνα η πρϐοδοσ και η εκτϋλεςη των εργαςιών ό προβλϋπεται η 

αποξόλωςη τουσ απϐ τη ςϑμβαςη του ϋργου, πϊντοτε ϐμωσ μετϊ απϐ ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. Ο Ανϊδοχοσ 

εύναι υπεϑθυνοσ για κϊθε βλϊβη ό ζημύα που θα προξενηθεύ απϐ κακϐ χειριςμϐ των μηχανημϊτων. Οι ζημύεσ 

που προκαλοϑνται απϐ αμϋλεια ό παρϊληψη του αναδϐχου, ϐπωσ και κϊθε φθορϊ του οδικοϑ δικτϑου λϐγω 

τησ κυκλοφορύασ των οχημϊτων του, πρϋπει ϊμεςα να επανορθώνονται ό να αποζημιώνονται απϐ τον ύδιο 

με δαπϊνεσ του, ειδϊλλωσ οι απαραύτητεσ επανορθώςεισ ό αποζημιώςεισ γύνονται απϐ την αρμϐδια 

υπηρεςύα ό απϐ τον εργοδϐτη με οιονδόποτε τρϐπο ςε βϊροσ και για λογαριαςμϐ του αναδϐχου. 
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Ο Ανϊδοχοσ θα χρηςιμοποιεύ κατϊ τισ μεταφορϋσ των διαφϐρων υλικών μϐνο τισ υφιςτϊμενεσ οδοϑσ και ςε 

καμύα περύπτωςη  δεν θα διακϐπτει ϋςτω και παροδικϊ την κυκλοφορύα τουσ με την κατϊληψη χώρου για 

την τοποθϋτηςη υλικών ό μηχανημϊτων του. 

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη να τοποθετεύ ςτισ θϋςεισ εκτελϋςεωσ των εργαςιών τα απαιτοϑμενα ςόματα 

και γενικϊ τισ πινακύδεσ αςφαλεύασ (ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ΚΟΚ ) και να φροντύζει για τη ςυντόρηςό 

τουσ. τισ θϋςεισ που εμποδύζεται η κυκλοφορύα τοποθετοϑνται υποχρεωτικϊ αυτϐματα ςπινθηρύζοντα 

ςόματα (FLASH LIGHTS). 

Επύςησ θα χρηςιμοποιοϑνται, εφϐςον και ϐπου παρύςταται ανϊγκη, και τροχονϐμοι υπϊλληλοι του 

Αναδϐχου για αςφαλό καθοδόγηςη πεζών ςτισ παρακαμπτόριεσ οδοϑσ, ςτισ προςπελϊςεισ και ϐπου 

υπϊρχει εργοτϊξιο του ϋργου κατϊ την ημϋρα και νϑκτα. Σα παραπϊνω μϋτρα θα λαμβϊνονται με ευθϑνη 

και με δαπϊνεσ του Αναδϐχου.  

Άρθρο 22Ο : Εκτϋλεςη ϋργων 

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη να εφαρμϐζει πιςτϊ και ϋντεχνα τη διϊταξη των ϋργων οριζοντιογραφικϊ και 

καθ΄ ϑψοσ (υψϐμετρα, κλύςεισ, τοποθετόςεισ φρεατύων, ςαμαριών κλπ) ϐπωσ και κϊθε καταςκευό που 

προβλϋπει η μελϋτη, με ϐλεσ τισ τεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ αυτών. Για αυτϐ οφεύλει πριν απϐ κϊθε ϋναρξη 

εργαςιών να προβαύνει με δικό του δαπϊνη και ευθϑνη ςε: 

α) αριθμητικϐ ϋλεγχο των αναγραφομϋνων διαςτϊςεων ςτα ςχϋδια και ςε περύπτωςη που δεν ςυμφωνοϑν 

μεταξϑ τουσ ό λεύπουν μερικϋσ διαςτϊςεισ, να ζητόςει ϋγκαιρα απϐ τη Διευθϑνουςα Τπηρεςύα την 

απαιτουμϋνη διϐρθωςη ό διαςαφόνιςη. 

β) προςαρμογό  ό ςυμπλόρωςη ό τροποπούηςη, εφϐςον απαιτηθεύ, και μετϊ εφαρμογό των ςχεδύων 

τεχνικών ϋργων που θα του παραδοθοϑν. Σοϑτο θα απαιτηθεύ, εφϐςον προκϑψουν διϊφορεσ δυςχϋρειεσ ό 

ειδικϋσ τοπικϋσ ςυνθόκεσ. 

Σα αποτελϋςματα των εργαςιών, που αναφϋρονται παραπϊνω θα υποβϊλλονται απϐ τον Ανϊδοχο ςτην 

Τπηρεςύα ςε τρύα αντύγραφα, μϐνο δε μετϊ τον ϋλεγχο και τη θεώρηςη των καταςκευαςτικών ςχεδύων, θα 

αρχύςει η εκτϋλεςη των εργαςιών, ςϑμφωνα με τα ςχϋδια αυτϊ. Ανϊλογα με τη φϑςη του ϋργου η 

διαδικαςύα αυτό μπορεύ να πραγματοποιηθεύ και χωριςτϊ για κϊθε αυτοτελό μονϊδα ϋργου που απαρτύζει 

τη ςϑμβαςη. Κϊθε τροποπούηςη που θα προτεύνει ο Ανϊδοχοσ θα πραγματοποιεύται εφϐςον απαιτεύται 

μετϊ απϐ ςχετικό ςυναύνεςη και ϋγγραφη ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να 

τροποποιεύ την εγκεκριμϋνη μελϋτη εφϐςον το κρύνει αναγκαύο και με τουσ περιοριςμοϑσ του Ν.4412/2016. 

Ο Ανϊδοχοσ δεν ϋχει δικαύωμα να κϊνει καμύα αυθαιρεςύα ό τροποπούηςη κατϊ την κρύςη του ϐπωσ και κϊθε 

ϊλλη αλλαγό πϊνω ςτα ςχϋδια, που θα επηρϋαζε την ποιϐτητα και τα γεωμετρικϊ ό τοπογραφικϊ 

χαρακτηριςτικϊ των καταςκευών.  Επομϋνωσ καμύα αποζημύωςη δεν δικαιοϑται για οποιαδόποτε μεταβολό 

των ςυμβατικών ςχεδύων που γύνεται χωρύσ τη διαταγό ό ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ και ςυνεπϊγεται 

μεγαλϑτερη δαπϊνη, ϋςτω και αν αυτό καθιςτϊ το ϐλο ϋργο ςτερεϐτερο ό βελτιώνει τη μορφό του. 

Αντύθετα για κϊθε μεταβολό απϐ την οπούα επόλθε τυχϐν οικονομύα ςτο ϋργο, καταβϊλλεται ςτον Ανϊδοχο 

μϐνο η δαπϊνη των εργαςιών που εκτελϋςτηκαν. 

Η ευθϑνη για τισ αντιςτηρύξεισ που τοποθετοϑνται ςτα πρανό των ςκαμμϊτων και οι οπούεσ πληρώνονται 

ιδιαύτερα με τισ τιμϋσ του τιμολογύου βαρϑνει εξ ολοκλόρου τον ανϊδοχο. 
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Οι εκςκαφϋσ θα εκτελεςθοϑν ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ που αναφϋρονται ςτα ςχϋδια τησ μελϋτησ. Όπου δεν 

αναφϋρονται ςτα ςχϋδια διαςτϊςεισ εκςκαφών, αυτϋσ καθορύζονται απϐ την επύβλεψη. Ωσ πλϊτοσ 

εκςκαφόσ θεωρεύται το μϋςο πλϊτοσ τησ διατομόσ εκςκαφόσ. 

Αν ο Ανϊδοχοσ εκτελϋςει εκςκαφό ςε βϊθη μεγαλϑτερα απϐ τα εγκεκριμϋνα χωρύσ ϋγκριςη τησ επιβλϋψεωσ, 

εύναι υποχρεωμϋνοσ χωρύσ καμύα αποζημύωςη να γεμύςει τα ορϑγματα μϋχρι το προβλεπϐμενο βϊθοσ με 

κοκκώδεσ ςυμπυκνωμϋνο υλικϐ, λιθοδομό ό ςκυρϐδεμα ςϑμφωνα με την κϊθε φορϊ υπϐδειξη τησ 

επιβλϋψεωσ εξαρτωμϋνη απϐ τη φϑςη του εδϊφουσ. 

Οι ςυνδϋςεισ των ςωλόνων πρϋπει να εκτελοϑνται ςϑμφωνα με τον τρϐπο που προβλϋπεται ςτα ςυμβατικϊ 

τεϑχη ανϊλογα με το εύδοσ των ςωλόνων και ςτισ αντύςτοιχεσ προδιαγραφϋσ και πρϋπει να εύναι απολϑτωσ 

ςτεγανϋσ. Η επύβλεψη υποχρεοϑται να ελϋγχει τη ςτεγανϐτητα των ςυνδϋςμων, ϋχει δε το δικαύωμα να 

επεκτεύνει τον παραπϊνω ϋλεγχο ςτο ςϑνολο αυτών. 

Η επύχωςη των ορυγμϊτων γύνεται κατϊ ςτρώςεισ και η κϊθε μια διαβρϋχεται και κοπανύζεται δυνατϊ, με 

αποτϋλεςμα ςε οποιοδόποτε ςημεύο του υλικοϑ επιχώςεωσ να επιτυγχϊνεται ςυμπϑκνωςη 95% κατϊ 

PROCTOR και ϊνω. 

Δεν υπϊρχει περύπτωςη καταβολόσ αποζημύωςησ λϐγω επιπλόςματοσ, πλαγύων μεταφορών κλπ. 

Άρθρο 23Ο : Εργαςτηριακϋσ δοκιμϋσ - ϋλεγχοι 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να εκτελεύ εργαςτηριακοϑσ ό εργοταξιακοϑσ ελϋγχουσ των εργαςιών και 

των υλικών του ϋργου ςϑμφωνα με τα τεϑχη δημοπρϊτηςησ, τουσ ιςχϑοντεσ κανονιςμοϑσ, τισ πρϐτυπεσ 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ Π.Σ.Π και Σ..Τ. Οι ϋλεγχοι θα γύνονται απϐ το Κρατικϐ εργαςτόριο με μϋριμνα και 

δαπϊνεσ του Αναδϐχου. 

Οπωςδόποτε θα τηροϑνται απϐ τον ανϊδοχο λεπτομερό ςτοιχεύα για τον τρϐπο εκτελϋςεωσ των εργαςιών 

ςτο ημερολϐγιο του ϋργου, τα οπούα για να ϋχουν ιςχϑ, πρϋπει να προςυπογρϊφονται απϐ την επύβλεψη 

χωρύσ η προςυπογραφό αυτό να ςημαύνει παραλαβό των εργαςιών. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται με δικϋσ του δαπϊνεσ και με επύςπευςη του να εκτελϋςει ϐλουσ τουσ παραπϊνω 

ελϋγχουσ μϐνοσ του και χωρύσ καμύα ενϐχληςη απϐ τον Επιβλϋποντα, υποχρεοϑται δε να ειδοποιεύ εγκαύρωσ 

τον επιβλϋποντα, ώςτε να εύναι παρών κατϊ τη διϊρκεια του ελϋγχου. ε περύπτωςη αςτοχύασ κϊποιασ 

εργαςτηριακόσ δοκιμόσ, εργαςύασ του ϋργου ό υλικοϑ που χρηςιμοποιεύται ςε αυτϐ, οι ϋλεγχοι που 

αναφϋρονται παραπϊνω θα επαναλαμβϊνονται ςε διπλϊςιο αριθμϐ με δαπϊνεσ του Αναδϐχου και μετϊ τα 

νϋα αποτελϋςματα θα αποφαςύζεται απϐρριψη του υλικοϑ ό τησ εργαςύασ, ό απομεύωςη τησ αποζημιώςεωσ 

του Αναδϐχου λϐγω πλημμελεύασ. 

Για τον υπολογιςμϐ τησ εκτϊςεωσ απορρύψεωσ ό απομειώςεωσ, αν δεν υπϊρχουν ϊλλεσ ενδεύξεισ απϐ την 

Επύβλεψη, λαμβϊνεται υπϐψη ϐτι η αςτοχύα επεκτεύνεται ςε μϋγεθοσ που αντιςτοιχεύ ςτουσ παραπϊνω 

αναφερθϋντεσ αριθμοϑσ δοκιμών, ϐπου η θϋςη τησ δοκιμόσ που αςτϐχηςε λαμβϊνεται ωσ το κϋντρο τησ 

εκτϊςεωσ τησ αςτοχύασ ϋςτω και αν τα ϋργα δεν εύναι ςυνεχϐμενα. 

Ανεξϊρτητα απϐ τουσ παραπϊνω ελϋγχουσ που υποχρεοϑται να κϊνει ο Ανϊδοχοσ, η επιβλϋπουςα Τπηρεςύα 

ϋχει δικαύωμα να προβαύνει και με τα δικϊ τησ ϐργανα ςε λόψη δειγμϊτων και εργαςτηριακό εξϋταςη αυτών 

εφϐςον το κρύνει αναγκαύο. 
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ε ϐλεσ τισ παραπϊνω περιπτώςεισ ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να διαθϋςει χωρύσ αποζημύωςη το 

απαιτοϑμενο εργατικϐ ό βοηθητικϐ προςωπικϐ. 

Για ϐςα υλικϊ ό εργαςύεσ δεν αναφϋρονται ςτην παροϑςα ΕΤ ό ςτα ϊλλα τεϑχη, οι ςχετικϋσ δοκιμαςύεσ, 

αυτϋσ γύνονται ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ επύςημεσ προδιαγραφϋσ μετϊ απϐ αντύςτοιχεσ εντολϋσ τησ 

επιβλϋψεωσ. 

Άρθρο 24Ο : Λογαριαςμού, πιςτοποιόςεισ, κρατόςεισ λόγω εγγυόςεων, κρατόςεισ υπϋρ τρύτων, 

πληρωμϋσ 

Οι πληρωμϋσ για τισ εργαςύεσ που  εκτελοϑνται απϐ τον Ανϊδοχο θα καταβϊλλονται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 

152 του Ν.4412/2016, με βϊςη πιςτοποιόςεισ που θα ςυντϊςςονται κϊθε ημερολογιακϐ μόνα. 

Εργαςύεσ για τισ οπούεσ δεν ϋχουν γύνει οι απαραύτητεσ δοκιμαςύεσ με τον τρϐπο που ορύζεται ςτο ϊρθρο 23 

τησ παροϑςησ ΕΤ θεωροϑνται ημιτελεύσ εργαςύεσ. 

Σα πρωτϐκολλα χαρακτηριςμοϑ εδϊφουσ ςυντϊςςονται ϑςτερα απϐ αύτηςη του Αναδϐχου, απϐ την 

Επύβλεψη και με μϋριμνα του Αναδϐχου κατϊ τη διϊρκεια των εργαςιών και οπωςδόποτε προ τησ 

επιχώςεωσ και προςυπογρϊφονται αρμοδύωσ. Εϊν ο Ανϊδοχοσ για οριςμϋνα τμόματα παραλεύψει την 

αύτηςη, τα τμόματα θα χαρακτηριςθοϑν γαιώδη. Οι ενςτϊςεισ που τυχϐν θα υποβληθοϑν απϐ τον Ανϊδοχο 

πϊνω ςτα πρωτϐκολλα εργαςιών επιδύδονται και εκδικϊζονται ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ των 

Δημοςύων Έργων και εντϐσ των προθεςμιών που ορύζονται απϐ αυτϋσ. Επύ του ποςοϑ τησ πιςτοποιόςεωσ 

ενεργεύται κρϊτηςη λϐγω εγγυόςεωσ 5% επύ των πιςτοποιουμϋνων εργαςιών. Δεν θα πιςτοποιοϑνται υλικϊ 

επύ τϐπου των ϋργων. 

ε περιπτώςεισ που καθυςτεροϑν οι πληρωμϋσ ιςχϑουν οι διατϊξεισ του ϊρθρου 152 του Ν.4412/2016 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταβϊλει ϐλουσ ανεξαιρϋτουσ τουσ νϐμιμουσ φϐρουσ, δαςμοϑσ και τισ 

κρατόςεισ υπϋρ τρύτων, που καθορύζονται με τισ εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ διατϊξεισ, κατϊ την ημϋρα τησ 

δημοπραςύασ. 

Εϊν μεταγενϋςτερα τησ ημϋρασ δημοπραςύασ επιβληθοϑν νϋοι φϐροι, κρατόςεισ, τϋλη κ.λ.π. ό 

τροποποιηθοϑν και καταργηθοϑν ϊλλοι, το αντύςτοιχο ποςϐ πληρώνεται ό εκπύπτει ανϊλογα και 

αντύςτοιχα απϐ τουσ λογαριαςμοϑσ του Αναδϐχου, προςθϋτοντασ ό αφαιρώντασ το ποςϐ αυτϐ ακριβώσ 

χωρύσ επιβαρϑνςεισ λϐγω κρατόςεων αλλϊ και χωρύσ το ποςοςτϐ για γενικϊ ϋξοδα και ϐφελοσ του 

αναδϐχου επ΄ αυτοϑ. Για το ποςϐ που πρϋπει να πληρωθεύ ςτον Ανϊδοχο εκδύδεται ςτο ϐνομα του ϋνταλμα 

πληρωμόσ. Για να εκδοθεύ το ϋνταλμα θα προςκομύζεται ιςϐποςο τιμολϐγιο απϐ αριθμημϋνο ςτϋλεχοσ 

τιμολογύων καθώσ και τα δικαιολογητικϊ πληρωμόσ των προβλεπομϋνων κρατόςεων. Η εξϐφληςη κϊθε 

λογαριαςμοϑ τησ εργολαβύασ θα γύνεται αφοϑ προςκομιςθεύ απϐ τον Ανϊδοχο πιςτοποιητικϐ φορολογικόσ 

ενημερϐτητασ τησ αρμϐδιασ οικονομικόσ εφορύασ και βεβαύωςη του Ι.Κ.Α. και των υπολούπων 

Αςφαλιςτικών Σαμεύων, ϐτι εξϐφληςε τισ ειςφορϋσ του απϐ την εργολαβύα αυτό, απϐ τα ημερομύςθια κ.λ.π. 

και υπεϑθυνη δόλωςη που θα τη ςυντϊξει ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.Δ. 105/69 που θα αναφϋρεται 

ςτισ ςυναφεύσ υποχρεώςεισ του Αναδϐχου. 

Άρθρο 25Ο : Πληρωμϋσ ειςφορών αςφαλιςτικών οργανιςμών 

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη να πληρώνει ανελλιπώσ τισ ειςφορϋσ του απϐ το ϋργο προσ το Ι.Κ.Α. ό τουσ 

υπϐλοιπουσ αςφαλιςτικοϑσ οργανιςμοϑσ. Σοϑτο θα αποδεικνϑεται κατϊ τη ςϑνταξη των πιςτοποιόςεων με 
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την προςκϐμιςη του βιβλύου ενςόμων ϐπωσ και με τισ ςχετικϋσ βεβαιώςεισ που χορηγεύ το Ι.Κ.Α, οι 

επικουρικού και λοιπού αςφαλιςτικού οργανιςμού, οι οπούεσ πρϋπει να ςυνοδεϑουν κϊθε λογαριαςμϐ. 

ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ δεν εξοφλεύ ςϑμφωνα με τα παραπϊνω τισ ειςφορϋσ του, ϋχει δικαύωμα ο 

εργοδϐτησ να τισ πληρώςει απ΄ ευθεύασ ςτουσ αςφαλιςτικοϑσ οργανιςμοϑσ για λογαριαςμϐ του Αναδϐχου 

και το αντύςτοιχο τϐτε ποςϐ παρακρατεύται απϐ το ποςϐ τησ πιςτοποιόςεωσ. 

Πϊντωσ δεν θα ςυνταχθεύ τελικϐσ λογαριαςμϐσ του Αναδϐχου εϊν δεν προςκομύςει αυτϐσ τελικό βεβαύωςη 

του Ι.Κ.Α. και των υπολούπων Αςφαλιςτικών Οργανιςμών ϐτι ϋχει καταβϊλει ϐλεσ τισ παραπϊνω 

υποχρεώςεισ του απϐ το ϋργο, ϐπωσ διαμορφώνονται αυτϋσ μετϊ την περαύωςη του ϋργου, καθώσ και εϊν 

δεν εκκαθαριςθοϑν οι υποχρεώςεισ του, που δημιουργόθηκαν κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου, απϋναντι 

ςτουσ ϊλλουσ Ο.Κ.Ω. 

Άρθρο 26Ο : Βλϊβεσ από ανωτϋρα βύα 

Για τισ βλϊβεσ που προϋρχονται απϐ ανωτϋρα βύα, καθορύζεται εδώ, ϐτι αυτϋσ θα αφοροϑν ςτην 

επανϐρθωςη των υλικών ζημιών που ςυνϋβηκαν ςτα ϋργα, τα υλικϊ που υπϊρχουν επύ τϐπου και τισ 

εγκαταςτϊςεισ και μηχανόματα του Αναδϐχου, και θα αποζημιώνονται ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του 

ϊρθρου 157 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 27Ο : Αναγκαςτικό εκτϋλεςη από τον εργοδότη ό από ϊλλη υπηρεςύα 

τισ περιπτώςεισ εκεύνεσ που ειδικού λϐγοι (κυκλοφοριακού ό ϊλλοι) επιβϊλουν την ϊμεςη επϋμβαςη για 

εκτϋλεςη κϊποιασ εργαςύασ (εκςκαφό τϊφρου, επύχωςη, απομϊκρυνςη καταςτραφϋντοσ οδοςτρώματοσ, 

αποκατϊςταςη κακοτεχνύασ, τόρηςη ςυγχρϐνων μϋτρων αςφαλεύασ, τοποθϋτηςη περιφραγμϊτων, 

εμποδύων και ςυγχρϐνων μϋςων ςημϊνςεων για την πλόρη αςφϊλεια τησ κυκλοφορύασ κ.λ.π.) και ο 

Ανϊδοχοσ δεν ςυμμορφώνεται με τισ προθεςμύεσ που του θϋτουν για την αποπερϊτωςη των παραπϊνω 

εργαςιών, καθορύζεται απϐ το παρϐν ϊρθρο και γύνεται ρητϊ αποδεκτϐ απϐ τον Ανϊδοχο του ϋργου ϐτι η 

επιβλϋπουςα Τπηρεςύα ϐπωσ και οποιαδόποτε αρμϐδια κατϊ περύπτωςη Kρατικό Τπηρεςύα ό Οργανιςμϐσ 

Σοπικόσ Αυτοδιοικόςεωσ (Δόμοσ ό Κοινϐτητα ) ό κϊποιοσ ϊλλοσ Ο.Κ.Ω., ϋχουν δικαύωμα να προβαύνουν ςτην 

εκτϋλεςη αυτών κατϊ τον προςφορϐτερο τρϐπο, απολογιςτικϊ ό με ϊλλη εργολαβύα ςε βϊροσ και για 

λογαριαςμϐ του Αναδϐχου. 

Ωσ προσ τα ελαττώματα του ϋργου ιςχϑει το ϊρθρο 159 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 28Ο : Προςωρινό παραλαβό, χρόνοσ εγγύηςησ, οριςτικό παραλαβό 

Για την προςωρινό και οριςτικό παραλαβό, το χρϐνο τησ υποχρεωτικόσ ςυντηρόςεωσ των ϋργων ιςχϑουν οι 

διατϊξεισ των ϊρθρων 170, 172 του Ν. 4412/*2016 

Άρθρο 29Ο : .Α.Τ – Υ.Α.Τ. 

Ο Ανϊδοχοσ πριν απϐ την ϋναρξη λειτουργύασ του εργοταξύου, μεριμνϊ για την εκπϐνηςη χεδύου Αςφϊλειασ 

και Τγεύασ (.Α.Τ.) και για την κατϊρτιςη Υακϋλου Αςφαλεύασ και Τγεύασ (Υ.Α.Τ.) ςϑμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

433/19-9-2000 Τπουργικό απϐφαςη (ΥΕΚ 1176/22-9-2000, τεϑχοσ Β). 

Άρθρο 30Ο : Ευθύνη του αναδόχου  

Ο Ανϊδοχοσ εύναι ο μϐνοσ και αποκλειςτικϊ υπεϑθυνοσ για κϊθε ζημιϊ ό βλϊβη ςε πρϊγματα ό ζώα ό για 

κϊθε ατϑχημα, θανατηφϐρο ό ϐχι, που θα ςυμβεύ ςε προςωπικϐ τησ Τπηρεςύασ, των ςυνεργατών τησ και 
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του Αναδϐχου ό ςε κϊθε τρύτο, εφ' ϐςον τα πρϊγματα προξενηθοϑν κατϊ τη διϊρκεια και εξαιτύασ των 

εργαςιών καταςκευόσ του Έργου ό ςυνϋπεια ελαττωμϊτων αυτοϑ. 

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να καλϑπτει την Τπηρεςύα για κϊθε αξύωςη που θα ενεργεύ ςε βϊροσ τησ 

εξαιτύασ των παραπϊνω, ανεξϊρτητα αν αυτϊ καλϑπτονται ό ϐχι απϐ τουσ ϐρουσ των αςφαλιςτηρύων 

ςυμβολαύων που ϋχει ςυνϊψει, να καταβϊλλει ςτην Τπηρεςύα κϊθε ποςϐ το οπούο θα υποχρεωθεύ τυχϐν να 

καταβϊλλει εκεύνη ςε τρύτουσ απϐ τισ ύδιεσ παραπϊνω αιτύεσ, να αναλαμβϊνει με δικϋσ του δαπϊνεσ την 

υπερϊςπιςη τησ Τπηρεςύασ για κϊθε απαύτηςη, αγωγό και μόνυςη που θα εγεύρεται ό υποβϊλλεται 

εναντύον τησ απϐ οποιονδόποτε και που θα ϋχει ςχϋςη με τισ παραπϊνω υποχρεώςεισ και ευθϑνεσ του 

Αναδϐχου και γενικϊ να αποζημιώνει την Τπηρεςύα για κϊθε θετικό ζημιϊ που θα μποροϑςε να πϊθει απϐ 

τουσ παραπϊνω λϐγουσ. 

Ο Εργολϊβοσ εύναι ο μϐνοσ και αποκλειςτικϊ υπεϑθυνοσ για την αςφϊλεια και προςταςύα του προςωπικοϑ 

του, των τρύτων και του κοινοϑ γενικϊ, καθώσ και των ύδιων των ϋργων, του εξοπλιςμοϑ, των 

εγκαταςτϊςεων κλπ. 

ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ δεν εκπληρώνει ό καθυςτερεύ την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του που 

απορρϋουν απϐ αυτό τη ϑμβαςη, η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα, ϑςτερα απϐ ϋγγραφη ειδοπούηςη, να 

παύρνει για λογαριαςμϐ του και με δαπϊνεσ του κϊθε μϋτρο που θα κρύνει αναγκαύο για την προςταςύα του 

προςωπικοϑ και κϊθε τρύτου και να διατϊςςει την ϊμεςη διακοπό του τυχϐν επικύνδυνου τμόματοσ του 

Έργου, χωρύσ ο Ανϊδοχοσ να δικαιοϑται να ζητόςει οποιαδόποτε αποζημύωςη ό παρϊταςη τησ προθεςμύασ 

λϐγω διακοπόσ αυτόσ και χωρύσ να μειώνεται καθϐλου η ευθϑνη του που απορρϋει απϐ τη ϑμβαςη αυτό. 

Η ευθϑνη του Αναδϐχου για ϐλα τα παραπϊνω, εκτεύνεται μϋχρι την ημερομηνύα που θα γνωςτοποιηθεύ η 

ϋγκριςη του Πρωτοκϐλλου Οριςτικόσ Παραλαβόσ του Έργου. 

Οι παραπϊνω προβλϋψεισ εφαρμϐζονται πϊντα ςε ςυνδυαςμϐ με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 

Άρθρο 31Ο : Μητρώο του ϋργου  

Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προβεύ ςτη ςϑνταξη του μητρώου του καταςκευαςθϋντοσ ϋργου χωρύσ 

ιδιαύτερη αποζημύωςη  

Άρθρο 32Ο : Μϋτρα πληροφόρηςησ και δημοςιότητασ  

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τοποθετόςει ενημερωτικϋσ πινακύδεσ και αναμνηςτικό πλϊκα ςϑμφωνα 

με τισ υποδεύξεισ του κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 621/2004 τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 

Άρθρο 33Ο : Απαιτούμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ ςτο εργοτϊξιο*  

1. Ο ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη για την τόρηςη των διατϊξεων τησ εργατικόσ νομοθεςύασ, των 

διατϊξεων και κανονιςμών για την πρϐληψη ατυχημϊτων ςτο προςωπικϐ του, ό ςτο προςωπικϐ του φορϋα 

του ϋργου, ό ςε οποιονδόποτε τρύτο, ώςτε να εξαλεύφονται ό να ελαχιςτοποιοϑνται οι κύνδυνοι ατυχημϊτων 

ό επαγγελματικών αςθενειών κατϊ την φϊςη καταςκευόσ του ϋργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 

37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 

2. τα πλαύςια τησ ευθύνησ του, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται : 

α. Να εκπονεύ κϊθε ςχετικό μελϋτη (ςτατικό ικριωμϊτων, μελϋτη προςωρινόσ ςόμανςησ ϋργων κλπ.) και να 

λαμβϊνει ϐλα τα ςχετικϊ μϋτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 
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β. Να λαμβϊνει μϋτρα προςταςύασ ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα ςτο χϋδιο Αςφϊλειασ και Τγεύασ 

(ΑΤ), ϐπωσ αυτϐ ρυθμύζεται με τισ αποφϊςεισ του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-

5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιϊγραμμα των εργαςιών, καθώσ και τισ ενδεχϐμενεσ 

τροποποιόςεισ ό ϊλλεσ αναγκαύεσ αναπροςαρμογϋσ των μελετών κατϊ τη φϊςη τησ μελϋτησ και τησ 

καταςκευόσ του ϋργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182). 

γ. Να επιβλϋπει ανελλιπώσ την ορθό εφαρμογό των μϋτρων αςφϊλειασ και υγεύασ των εργαζομϋνων, να 

τουσ ενημερώνει / εκπαιδεϑει για την αναγκαιϐτητα τησ τόρηςησ των μϋτρων αυτών κατϊ την εργαςύα, να 

ζητϊ τη γνώμη τουσ και να διευκολϑνει τη ςυμμετοχό τουσ ςε ζητόματα αςφϊλειασ και υγεύασ : ΠΔ 1073/81 

(αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την ςωςτό εφαρμογό τησ παρ.γ ςτουσ αλλοδαποϑσ εργαζϐμενουσ, εύναι αυτονϐητο ϐτι η γνώςη απϐ 

αυτοϑσ τησ ελληνικόσ γλώςςασ κρύνεται απαραύτητη ώςτε να μποροϑν να κατανοοϑν την αναγκαιϐτητα και 

τον τρϐπο εφαρμογόσ των μϋτρων αςφϊλειασ και υγεύασ (εκτϐσ ειδικών περιπτώςεων ϐπου τμόμα ό ϐλο το 

ϋργο ϋχει αναλϊβει να καταςκευϊςει ξϋνη εξειδικευμϋνη εταιρεύα). 

3. ύμφωνα με τα προαναφερόμενα τησ παρ. 2, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ τα ακόλουθα : 

3.1 Εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη - χϋδιο Αςφϊλειασ Τγεύασ ( ΑΤ ) - Υϊκελοσ Αςφϊλειασ 

Τγεύασ (ΥΑΤ) και ςυγκεκριμϋνα : 

α. Να διαβιβϊςει ςτην αρμϐδια επιθεώρηςη εργαςύασ πριν απϐ την ϋναρξη των εργαςιών, την εκ των 

προτϋρων γνωςτοπούηςη, προκειμϋνου για εργοτϊξιο με προβλεπϐμενη διϊρκεια εργαςιών που θα 

υπερβαύνει τισ 30 εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ςτο οπούο θα αςχολοϑνται ταυτϐχρονα περιςςϐτεροι απϐ 20 

εργαζϐμενοι ό ο προβλεπϐμενοσ ϐγκοσ εργαςύασ θα υπερβαύνει τα 500 ημερομύςθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 

12 και 13). Η γνωςτοπούηςη καταρτύζεται ςϑμφωνα με το παρϊρτημα III του ϊρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Να ακολουθόςει τισ υποδεύξεισ / προβλϋψεισ των ΑΤ-ΥΑΤ τα οπούα αποτελοϑν τμόμα τησ τεχνικόσ 

μελϋτησ του ϋργου (οριςτικόσ ό εφαρμογόσ) ςϑμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΤΑ 

ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ η οπούα ενςωματώθηκε ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182). 

* Η ϋννοια του εργοταξύου ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςμϐ με το παρϊρτημα I του ϊρθρου 12 του 

ΠΔ 305/96. 

** Ο Ν.3850/10 Κϑρωςη του Κώδικα νϐμων για την υγεύα και την αςφϊλεια των εργαζομϋνων ϊρ. δεϑτερο, 

καταργεύ διατϊξεισ που ρυθμύζονται απϐ αυτϐν ϐπωσ διατϊξεισ των : Ν. 1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, 

κλπ. 

γ. Να αναπτϑξει, να προςαρμϐςει και να ςυμπληρώςει τα ΑΤ-ΥΑΤ τησ μελϋτησ (τυχϐν παραλόψεισ που θα 

διαπιςτώςει ο ύδιοσ ό που θα του ζητηθοϑν απϐ την Τπηρεςύα), ςϑμφωνα με την μεθοδολογύα που θα 

εφαρμϐςει ςτο ϋργο ανϊλογα με την καταςκευαςτικό του δυςκολύα, τισ ιδιαιτερϐτητεσ του, κλπ (μϋθοδοσ 

καταςκευόσ, ταυτϐχρονη εκτϋλεςη φϊςεων εργαςιών, πολιτικό αςφϊλειασ, οργϊνωςη, εξοπλιςμϐσ, κλπ). 

δ. Να αναπροςαρμϐςει τα ΑΤ-ΥΑΤ ώςτε να περιληφθοϑν ςε αυτϊ εργαςύεσ που θα προκϑψουν λϐγω 

τροποπούηςησ τησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ και για τισ οπούεσ θα απαιτηθοϑν τα προβλεπϐμενα απϐ την 

ιςχϑουςα νομοθεςύα, μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ η οπούα ενςωματώθηκε ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182). 
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ε. Να τηρόςει τα ΑΤ-ΥΑΤ ςτο εργοτϊξιο, κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΤΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΤΠΕΦΩΔΕ και να τα ϋχει ςτη διϊθεςη των ελεγκτικών αρχών. 

ςτ. υμπληρωματικϋσ αναφορϋσ ςτο χϋδιο Αςφϊλειασ Τγεύασ (ΑΤ) και ςτο Υϊκελο Αςφϊλειασ Τγεύασ 

(ΥΑΤ). 

Σο ΑΤ αποςκοπεύ ςτην πρϐληψη και ςτον περιοριςμϐ των κινδϑνων για τουσ εργαζϐμενουσ και για τα 

ϊλλα εμπλεκϐμενα μϋρη που παρευρύςκονται ςτο εργοτϊξιο κατϊ τη διϊρκεια καταςκευόσ του ϋργου. 

Αντύςτοιχα ο ΥΑΤ αποςκοπεύ ςτην πρϐληψη και ςτον περιοριςμϐ των κινδϑνων για ϐςουσ μελλοντικϊ 

αςχοληθοϑν με τη ςυντόρηςη ό την επιςκευό του ϋργου. 

1. Σο περιεχϐμενο του ΑΤ και του ΥΑΤ αναφϋρεται ςτο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και ςτισ ΤΑ : 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ οι οπούεσ 

ενςωματώθηκαν ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

2. Η υποχρϋωςη εκπϐνηςησ ΑΤ προβλϋπεται ςϑμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), ϐταν: 

α. Απαιτεύται υντονιςτόσ ςτη φϊςη τησ μελϋτησ, δηλ. ϐταν θα απαςχοληθοϑν περιςςϐτερα του ενϐσ 

ςυνεργεύα ςτην καταςκευό. 

β. Οι εργαςύεσ που πρϐκειται να εκτελεςτοϑν ενϋχουν ιδιαύτερουσ κινδϑνουσ : Π.Δ.305/96 (αρθ. 12 

παρϊρτημα II). 

γ. Απαιτεύται εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη ςτην αρμϐδια επιθεώρηςη εργαςύασ. 

δ. Για την ϋναρξη των οικοδομικών εργαςιών, επιβϊλλεται με ευθϑνη του κυρύου ό του ϋχοντοσ νϐμιμο 

δικαύωμα: θεώρηςη του ςχεδύου και του φακϋλου αςφϊλειασ και υγεύασ (ΑΤ,ΥΑΤ) του ϋργου απϐ την 

αρμϐδια Επιθεώρηςη Εργαςύασ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 7 παρ.1 εδϊφιο α' του Ν 4030/2011 (ΥΕΚ 249/Α/25-

11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκϑκλιο του Ειδ. Γραμματϋα του .ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΥΑΤ καθιερώνεται ωσ απαραύτητο ςτοιχεύο για την προςωρινό και την οριςτικό παραλαβό κϊθε 

Δημϐςιου Έργου : ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ, η οπούα ενςωματώθηκε ςτο Ν.3669/08 αρ. 

(73 και 75). 

4. Μετϊ την αποπερϊτωςη του ϋργου, ο ΥΑΤ φυλϊςςεται με ευθϑνη του Κυρύου του Έργου και το 

ςυνοδεϑει καθ' ϐλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΤΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/889/2002 

(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ. 

5. Διευκρινύςεισ ςχετικϊ με την εκπϐνηςη του ΑΤ και την κατϊρτιςη του ΥΑΤ περιλαμβϊνονται ςτην 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ. 

3.2 Ανϊθεςη καθηκόντων ςε τεχνικό αςφαλεύασ, γιατρό εργαςύασ - τόρηςη ςτοιχεύων αςφϊλειασ 

και υγεύασ 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται : 

α. Να αναθϋςει καθόκοντα τεχνικοϑ αςφαλεύασ αν ςτο ϋργο απαςχολόςει λιγϐτερουσ απϐ 50 εργαζϐμενουσ 

ςϑμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ. 12 παρ.4). 

β. Να αναθϋςει καθόκοντα τεχνικοϑ αςφαλεύασ και ιατροϑ εργαςύασ, αν απαςχολόςει ςτο ϋργο 50 και ϊνω 

εργαζϐμενουσ, ςϑμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ϋωσ 25). 
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γ. Σα παραπϊνω καθόκοντα μπορεύ να ανατεθοϑν ςε εργαζϐμενουσ ςτην επιχεύρηςη ό ςε ϊτομα εκτϐσ τησ 

επιχεύρηςησ ό να ςυναφθεύ ςϑμβαςη με τισ Εξωτερικϋσ Τπηρεςύεσ Προςταςύασ και Πρϐληψησ ό να 

ςυνδυαςτοϑν αυτϋσ οι δυνατϐτητεσ. 

Η ανϊθεςη καθηκϐντων ςε ϊτομα εντϐσ τησ επιχεύρηςησ γύνεται εγγρϊφωσ απϐ τον ανϊδοχο και αντύγραφο 

τησ κοινοποιεύται ςτην τοπικό Επιθεώρηςη Εργαςύασ, ςυνοδεϑεται δε απαραύτητα απϐ αντύςτοιχη δόλωςη 

αποδοχόσ : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. τα πλαύςια των υποχρεώςεων του αναδϐχου καθώσ και των : τεχνικοϑ αςφαλεύασ και ιατροϑ εργαςύασ, 

εντϊςςεται και η υποχρεωτικό τόρηςη ςτο εργοτϊξιο, των ακϐλουθων ςτοιχεύων : 

1. Γραπτό εκτύμηςη προσ τον ανϊδοχο, απϐ τουσ τεχνικϐ αςφϊλειασ και ιατρϐ εργαςύασ, των υφιςταμϋνων 

κατϊ την εργαςύα κινδϑνων για την αςφϊλεια και την υγεύα, ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων που αφοροϑν 

ομϊδεσ εργαζομϋνων που εκτύθενται ςε ιδιαύτερουσ κινδϑνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλύο υποδεύξεων τεχνικοϑ αςφαλεύασ και γιατροϑ εργαςύασ ςτο οπούο θα αναγρϊφουν τισ υποδεύξεισ 

τουσ ο Σεχνικϐσ αςφαλεύασ και ο γιατρϐσ εργαςύασ Ν.3850/10 (αρ. 14 παρ.1 και αρ. 17 παρ.1). 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να λαμβϊνει ενυπϐγραφα γνώςη των υποδεύξεων αυτών. 

Σο βιβλύο υποδεύξεων τεχνικοϑ αςφαλεύασ και γιατροϑ εργαςύασ ςελιδομετρεύται και θεωρεύται απϐ την 

αρμϐδια επιθεώρηςη εργαςύασ. 

Αν ο ανϊδοχοσ διαφωνεύ με τισ γραπτϋσ υποδεύξεισ και ςυμβουλϋσ του τεχνικοϑ ό του ιατροϑ εργαςύασ (Ν 

3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφεύλει να αιτιολογεύ τισ απϐψεισ του και να τισ κοινοποιεύ και ςτην Επιτροπό 

Τγεύασ και Αςφϊλειασ (Ε.Τ.Α.Ε) ό ςτον εκπρϐςωπο των εργαζομϋνων των οπούων η ςϑςταςη και οι 

αρμοδιϐτητεσ προβλϋπονται απϐ τα ϊρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

ε περύπτωςη διαφωνύασ η διαφορϊ επιλϑεται απϐ τον επιθεωρητό εργαςύασ και μϐνο. 

3. Βιβλύο ατυχημϊτων ςτο οπούο θα περιγρϊφεται η αιτύα και η περιγραφό του ατυχόματοσ και να το θϋτει 

ςτη διϊθεςη των αρμϐδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Σα μϋτρα που λαμβϊνονται για την αποτροπό επανϊληψησ παρϐμοιων ατυχημϊτων, καταχωροϑνται ςτο 

βιβλύο υποδεύξεων τεχνικοϑ αςφαλεύασ. 

Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να αναγγϋλλει ςτισ αρμϐδιεσ επιθεωρόςεισ εργαςύασ, ςτισ πληςιϋςτερεσ αςτυνομικϋσ 

αρχϋσ και ςτισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ του αςφαλιςτικοϑ οργανιςμοϑ ςτον οπούο υπϊγεται ο εργαζϐμενοσ ϐλα 

τα εργατικϊ ατυχόματα εντϐσ 24 ωρών και εφϐςον πρϐκειται περύ ςοβαροϑ τραυματιςμοϑ ό θανϊτου, να 

τηρεύ αμετϊβλητα ϐλα τα ςτοιχεύα που δϑναται να χρηςιμεϑςουν για εξακρύβωςη των αιτύων του 

ατυχόματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατϊλογο των εργατικών ατυχημϊτων που εύχαν ωσ ςυνϋπεια για τον εργαζϐμενο ανικανϐτητα εργαςύασ 

μεγαλϑτερη των τριών εργϊςιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικϐ φϊκελο κϊθε εργαζϐμενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9). 

3.3 Ημερολόγιο Μϋτρων Αςφϊλειασ (ΗΜΑ) 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο Ημερολϐγιο Μϋτρων Αςφϊλειασ (ΗΜΑ), ϐταν απαιτεύται 

εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη ςτην αρμϐδια επιθεώρηςη εργαςύασ, πριν την ϋναρξη των εργαςιών ςτο 
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εργοτϊξιο ςϑμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) ςε ςυνδυαςμϐ με την Τ.Α 130646/1984 του (τ.) 

Τπουργεύου Εργαςύασ. 

Σο ΗΜΑ θεωρεύται, ςϑμφωνα με την παραπϊνω Τ.Α, απϐ τισ κατϊ τϐπουσ Δ/νςεισ, Σμόματα ό Γραφεύα 

Επιθεώρηςησ Εργαςύασ και ςυμπληρώνεται απϐ τουσ επιβλϋποντεσ μηχ/κοϑσ του αναδϐχου και τησ 

Δ/νουςασ Τπηρεςύασ, απϐ τουσ υπϐχρεουσ για την διενϋργεια των τακτικών ελϋγχων ό δοκιμών για ϐ,τι 

αφορϊ τα αποτελϋςματα των ελϋγχων ό δοκιμών, απϐ το αρμϐδιο ϐργανο ελϋγχου ϐπωσ ο επιθεωρητόσ 

εργαςύασ, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την Εγκϑκλιο 27 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ με 

αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 Π2-9-2003. 

3.4 υςχετιςμόσ χεδύου Αςφϊλειασ Τγεύασ (ΑΤ) και Ημερολόγιου Μϋτρων Αςφϊλειασ (ΗΜΑ) 

Για την πιςτό εφαρμογό του  ΑΤ κατϊ την εξϋλιξη του ϋργου, πρϋπει αυτϐ να ςυςχετύζεται με το Η Μ Α. 

τα πλαύςια του ςυςχετιςμοϑ αυτοϑ, να ςημειώνεται ςτο Η.Μ.Α. κϊθε αναθεώρηςη και εμπλουτιςμϐσ του 

ΑΤ και επύςησ ςε ειδικό ςτόλη του, να γύνεται παραπομπό των αναγραφϐμενων υποδεύξεων / 

διαπιςτώςεων ςτην αντύςτοιχη ςελύδα του ΑΤ. 

Με τον τρϐπο αυτϐ διευκολϑνεται και επιτυγχϊνεται ο ςτϐχοσ τησ πρϐληψησ του ατυχόματοσ. 

4. Απαιτούμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ κατϊ την εκτϋλεςη όλων των εργαςιών ςτο 

εργοτϊξιο. 

4.1 Προετοιμαςύα εργοταξύου - Μϋτρα Ατομικόσ Προςταςύασ (ΜΑΠ) 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο, κατϊ την εκτϋλεςη ϐλων των εργαςιών, τα παρακϊτω 

μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ : 

α. Σην ευκρινό και εμφανό ςόμανςη και περύφραξη του περιβϊλλοντα χώρου του εργοταξύου με ιδιαύτερη 

προςοχό ςτη ςόμανςη και περύφραξη των επικύνδυνων θϋςεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ. 12 παραρτ. 

IV μϋροσ Α, παρ. 18.1). 

β. Σον εντοπιςμϐ και τον ϋλεγχο προϒπαρχουςών τησ ϋναρξησ λειτουργύασ του εργοταξύου ηλεκτρικών 

εγκαταςτϊςεων και εκτροπό τυχϐν υπαρχϐντων εναϋριων ηλεκτροφϐρων αγωγών ϋξω απϐ το εργοτϊξιο, 

ώςτε να παρϋχεται προςταςύα ςτουσ εργαζϐμενουσ απϐ τον κύνδυνο ηλεκτροπληξύασ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-

79), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μϋροσ Β, τμόμα II, παρ.2). 

γ. Ση ςόμανςη των εγκαταςτϊςεων με ειδικοϑσ κινδϑνουσ (αγωγού ατμών θερμών, υγρών ό αερύων κλπ) και 

τα απαιτοϑμενα μϋτρα προςταςύασ των εργαζομϋνων απϐ τουσ κινδϑνουσ των εγκαταςτϊςεων αυτών : ΠΔ 

1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μϋροσ Α, παρ.6). 

δ. Ση λόψη μϋτρων αντιμετώπιςησ εκτϊκτων καταςτϊςεων ϐπωσ : κατϊρτιςη ςχεδύου διαφυγόσ - διϊςωςησ 

και εξϐδων κινδϑνου, πυραςφϊλεια, εκκϋνωςη χώρων απϐ τουσ εργαζϐμενουσ, πρϐληψη - αντιμετώπιςη 

πυρκαγιών & επικύνδυνων εκρόξεων ό αναθυμιϊςεων, ϑπαρξη πυροςβεςτόρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-

96), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μϋροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Σην εξαςφϊλιςη παροχόσ πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινόσ και υγειονομικοϑ εξοπλιςμοϑ (ϑπαρξη 

χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακεύου, αποχωρητηρύων, νιπτόρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ. 109,110), Ν. 

1430/84 (αρ. 17,18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παρϊρτ. IV μϋροσ Α, παρ. 13, 14). 
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ςτ. Σην εξαςφϊλιςη τησ δωρεϊν χορόγηςησ Μϋςων Ατομικόσ Προςταςύασ (ΜΑΠ) ςτουσ εργαζϐμενουσ ϐπωσ 

προςτατευτικϊ κρϊνη, μπϐτεσ αςφαλεύασ, φωςφορύζοντα γιλϋκα, ολϐςωμεσ ζώνεσ αςφαλεύασ, γυαλιϊ, κλπ, 

εφϐςον τουσ ενημερώςει εκ των προτϋρων ςχετικϊ με τουσ κινδϑνουσ απϐ τουσ οπούουσ τουσ προςτατεϑει 

ο εξοπλιςμϐσ αυτϐσ και τουσ δώςει ςαφεύσ οδηγύεσ για τη χρόςη του : Π.Δ. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 

1430/84 (αρ. 16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτόσ ΚΤΑ 8881/94 και Τ.Α. οικ.Β.5261/190/97, 

Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακη ςόμανςη - ςηματοδότηςη, ςυςτόματα αςφαλεύασ, φόρτωςη - εκφόρτωςη - 

εναπόθεςη υλικών, θόρυβοσ, φυςικού, χημικού παρϊγοντεσ κλπ 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται : 

α. Να προβεύ ςτην κατϊλληλη ςόμανςη και ςηματοδϐτηςη, με ςκοπϐ την αςφαλό διϋλευςη των πεζών και 

των οχημϊτων απϐ την περιοχό καταςκευόσ του ϋργου, ςϑμφωνα με : 

- Σην Τ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ. ΤΠΤΜΕΔΙ: «Οδηγύεσ όμανςησ Εκτελοϑμενων Έργων» 

(ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεϑχοσ 7) 

- Ση ΚΤΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ. ΤΠΕΚΑ και τ. ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεώςεισ και μϋτρα για την αςφαλό 

διϋλευςη των πεζών κατϊ την εκτϋλεςη εργαςιών ςε κοινϐχρηςτουσ χώρουσ πϐλεων και οικιςμών που 

προορύζονται για την κυκλοφορύα πεζών » 

Σισ διατϊξεισ του Κώδικα Οδικόσ Κυκλοφορύασ : Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτοϑ : 

Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεύ τισ απαιτόςεισ αςφϊλειασ που αφοροϑν ςε εργαςύεσ εναπϐθεςησ υλικών ςτισ οδοϑσ, κατϊληψησ 

τμόματοσ οδοϑ και πεζοδρομύου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτοϑ: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να ςυντηρεύ και να ελϋγχει τακτικϊ τη λειτουργύα των ςυςτημϊτων αςφαλεύασ και να τηρεύ τισ 

απαιτόςεισ αςφϊλειασ των ηλεκτρικών εγκαταςτϊςεων, των φορητών ηλεκτρικών ςυςκευών, των κινητών 

προβολϋων, των καλωδύων τροφοδοςύασ, των εγκαταςτϊςεων φωτιςμοϑ εργοταξύου, κλπ : ΠΔ 1073/81 

(αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ. 12,παραρτ.ΙΝ/μϋροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεύ ςτα απαραύτητα μϋτρα αςφϊλειασ που αφοροϑν ςε εργαςύεσ φϐρτωςησ, εκφϐρτωςησ, 

αποθόκευςησ, ςτούβαςησ, ρύψησ και μεταφορϊσ υλικών και ϊλλων ςτοιχεύων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 

(αρ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, ςτ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV μϋροσ Α παρ. 11 

και. μϋροσ Β τμόμα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτοϑ : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεύ μϋτρα προςταςύασ των εργαζομϋνων που αφοροϑν : α) κραδαςμοϑσ : ΠΔ 176/05, β) θϐρυβο : ΠΔ 

85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλϊξεισ τησ οςφυώκόσ χώρασ και τησ ρϊχησ απϐ χειρωνακτικό διακύνηςη 

φορτύων : ΠΔ 397/94, δ) προςταςύα απϐ φυςικοϑσ, χημικοϑσ και βιολογικοϑσ παρϊγοντεσ : Ν.3850/10 (ϊρ. 

36-41), ΠΔ 82/10. 

4.3 Μηχανόματα ϋργων / Εξοπλιςμού εργαςύασ - αποδεικτικϊ ςτοιχεύα αυτών. 

Οι εξοπλιςμού εργαςύασ χαρακτηρύζονται και κατατϊςςονται ωσ μηχανόματα ϋργων ΠΔ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να ελϋγχει τη ςωςτό λειτουργύα και τον χειριςμϐ των μηχανημϊτων (χωματουργικών 

και διακύνηςησ υλικών), των ανυψωτικών μηχανημϊτων, των οχημϊτων, των εγκαταςτϊςεων, των 

μηχανών και του λοιποϑ εξοπλιςμοϑ εργαςύασ (ζώνεσ αςφαλεύασ με μηχανιςμϐ ανϐδου και καθϐδου, 
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κυλιϐμενα ικριώματα, φορητϋσ κλύμακεσ, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ. 11-15), ΠΔ 

31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοϑ: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 

(παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV μϋροσ Β τμόμα II παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ 

αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Σα μηχανόματα ϋργων ςϑμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, μϋροσ Β', τμόμα II, παρ.7.4 και 8.5) 

και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρϋπει να ςυνοδεϑονται απϐ τα εξόσ ςτοιχεύα : 

1. Πινακύδεσ αριθμοϑ κυκλοφορύασ 

2. Άδεια κυκλοφορύασ 

3. Αποδεικτικϊ ςτοιχεύα αςφϊλιςησ. 

4. Αποδεικτικϊ πληρωμόσ τελών κυκλοφορύασ (χρόςησ) 

5. Άδειεσ χειριςτών μηχανημϊτων ςϑμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, μϋροσ Β', τμόμα II, παρ. 

8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). ημειώνεται ϐτι η ϊδεια χειριςτοϑ μηχανόματοσ 

ςυνοδεϑει τον χειριςτό. 

6. Βεβαύωςη αςφαλοϑσ λειτουργύασ του εξοπλιςμοϑ εργαςύασ (ορθό ςυναρμολϐγηςη - εγκατϊςταςη, καλό 

λειτουργύα) και αρχεύο ςυντόρηςησ αυτοϑ ςτο οπούο θα καταχωροϑνται τα αποτελϋςματα των ελϋγχων 

ςϑμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιςτοποιητικϐ επανελϋγχου ανυψωτικοϑ μηχανόματοσ, οδηγύεσ χρόςησ, ςυντόρηςησ και αντύςτοιχο 

βιβλύο ςυντόρηςησ και ελϋγχων αυτοϑ ςϑμφωνα με την ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

5.Νομοθετόματα που περιϋχουν πρόςθετα απαιτούμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ ςτο 

εργοτϊξιο, τα οπούα τηρούνται κατϊ περύπτωςη, ανϊλογα με το εύδοσ των εργαςιών του 

εκτελουμενού ϋργου. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο, πϋρα απϐ τα προαναφερϐμενα, πρϐςθετα απαιτοϑμενα 

μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ, κατϊ περύπτωςη, ανϊλογα με το εύδοσ των εργαςιών του εκτελοϑμενου ϋργου. 

Σα εν λϐγω απαιτοϑμενα μϋτρα αναφϋρονται ςτα παρακϊτω νομοθετόματα : 

5.1 Κατεδαφύςεισ : 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ. 18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, 

ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. αυτόσ : ΤΑ 

Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.Ϗν μϋροσ Β τμόμα II, 

παρ.11), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτόσ : Τ.Α. Υ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτοϑ ΠΔ 

2/06, ΠΔ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκςκαφϋσ (θεμελύων, τϊφρων, φρεϊτων, κλπ), Αντιςτηρύξεισ : 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-αςφϊλεια και αντοχό 

κτιρύων, παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτόσ : ΤΑ Υ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. Ill), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. αυτόσ ΤΑ 

Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτοϑ : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 

(αρ. 12, παραρτ. IV μϋροσ Β τμόμα II παρ. 10 ). 
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5.3 Ικριώματα και κλύμακεσ, Οδού κυκλοφορύασ - ζώνεσ κινδύνου, Εργαςύεσ ςε ύψοσ, Εργαςύεσ ςε 

ςτϋγεσ. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Υ. 10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. Ill), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μϋροσ Α παρ.1, 10 και μϋροσ Β τμόμα II παρ.4-

6,14 ). 

5.4 Εργαςύεσ ςυγκόλληςησ, οξυγονοκκοπησ & λοιπϋσ θερμϋσ εργαςύεσ 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ. 15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), 

Πυροςβεςτικό Διϊταξη 7 Απϐφ.7568 Υ.700.1/96, ΚΤΑ αρ.οικ. 16289/330/99. 

5.5 Καταςκευό δομικών ϋργων (κτύρια, γϋφυρεσ, τούχοι αντιςτηριξησ, δεξαμενϋσ, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΠΔ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μϋροσ Β τμόμα II παρ. 12). 

5.6 Προετοιμαςύα και διϊνοιξη ςηρϊγγων και λοιπών υπογεύων ϋργων. 

(όραγγεσ κυκλοφορύασ οχημϊτων, αρδευτικϋσ ςόραγγεσ, υπϐγειοι ςταθμού παραγωγόσ ενϋργειασ και 

εργαςύεσ που εκτελοϑνται ςτα υπϐγεια ςτεγαςμϋνα τμόματα των οικοδομικών ό ϊλλησ φϑςησ ϋργων και ςε 

ςτϊθμη χαμηλϐτερη των 6.00 μ. κϊτω απϐ την επιφϊνεια τησ γησ.) 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτόσ : ΤΑ Υ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 

ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. αυτόσ : ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 

και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτοϑ : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 

12 παραρτ. IV μϋροσ Β τμόμα II παρ.10). 

5.7 Καταδυτικϋσ εργαςύεσ ςε Λιμενικϊ ϋργα 

(Τποθαλϊςςιεσ   εκςκαφϋσ,   διαμϐρφωςη   πυθμϋνα   θαλϊςςησ, καταςκευό προβλότασ κλπ με χρόςη 

πλωτών ναυπηγημϊτων και καταδυτικοϑ ςυνεργεύου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.Ϗν μϋροσ Β τμόμα II 

παρ.8.3 και παρ. 13). 

6. Ακολουθεύ κατϊλογοσ με τα νομοθετόματα και τισ κανονιςτικϋσ διατϊξεισ που περιλαμβϊνουν 

τα απαιτούμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ ςτο εργοτϊξιο. 

  



  24 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ 

ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

Α. ΝΟΜΟΙ    

Ν. 495/76 ΥΕΚ 337/Α/76 Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΟΥΑΕΙ  

Ν. 1396/83 ΥΕΚ 126/Α/83 ΤΑ 130646/84  ΥΕΚ 154/Β/84 

Ν. 1430/84 ΥΕΚ 49/Α/84 ΚΤΑ 3329/89 ΥΕΚ 132/Β/89 

Ν. 2168/ 93 ΥΕΚ 147/Α/93 ΚΤΑ 8243/1113/91 ΥΕΚ 138/Β/91 

Ν. 2696/99 ΥΕΚ 57/Α/99 ΚΤΑ αρ.οικ. Β.4373/1205/93 ΥΕΚ 187/Β/93 

Ν. 3542/07 ΥΕΚ 50/Α/07 ΚΤΑ 16440/Υ. 10.4/445/93 ΥΕΚ 765/Β/93 

Ν. 3669/08 ΥΕΚ 116/Α/08 ΚΤΑ αρ. 8881/94 ΥΕΚ 450/Β/94 

Ν. 3850/10 ΥΕΚ 84/Α/10 ΤΑ   αρ. οι κ. 31245/93 ΥΕΚ 451/Β/93 

Ν. 4030/12 ΥΕΚ  249/Α/12 ΤΑ    3009/2/21-γ/94 ΥΕΚ 301/Β/94 

  ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 ΥΕΚ 73/Β/94 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ  ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΥΕΚ 978/Β/95 

Π.Δ. 413/77 ΥΕΚ 128/Α/77 ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 ΥΕΚ 677/Β/95 

Π.Δ. 95/78 ΥΕΚ 20/Α/78 ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96 ΥΕΚ 1035/Β/96 

Π.Δ. 216/78 ΥΕΚ 47/Α/78 Τ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΥΕΚ 113/Β/97 

Π.Δ. 778/80 ΥΕΚ 193/Α/80 ΚΤΑ αρ.οικ. 16289/330/99 ΥΕΚ 987/Β/99 

Π.Δ. 1073/81 ΥΕΚ 260/Α/81 ΚΤΑαρ.οικ. 15085/593/03 ΥΕΚ 1186/Β/03 

Π.Δ. 225/89 ΥΕΚ 106/Α/89 ΚΤΑ αρ. Δ13ε/4800/03  ΥΕΚ 708/Β/03 

Π.Δ. 31/90 ΥΕΚ 31/Α/90 ΚΤΑ αρ.6952/11 ΥΕΚ 420/Β/11 

Π.Δ. 70/90 ΥΕΚ 31/Α/90 ΤΑ 3046/304/89 ΥΕΚ 59/Δ/89 

Π.Δ. 85/91 ΥΕΚ 38/Α/91 ΤΑ Υ.28/18787/1032/00 ΥΕΚ 1035/Β/00 

Π.Δ. 499/91 ΥΕΚ 180/Α/91 ΤΑ αρ. οι κ. 433/2000 ΥΕΚ 1176/Β/00 

Π.Δ. 395/94 ΥΕΚ 220/Α/94 ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΥΕΚ 686/Β/01 

Π.Δ. 396/94 ΥΕΚ 220/Α/94 ΤΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/177/01 ΥΕΚ 266/Β/01 

Π.Δ. 397/94 ΥΕΚ 221/Α/94 ΤΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/889/02 ΥΕΚ 16/Β/03 

Π.Δ. 105/95 ΥΕΚ 67/Α/95 ΤΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11 ΥΕΚ 905/Β/11 

Π.Δ. 455/95 ΥΕΚ 268/Α/95 ΤΑ 21017/84/09 ΥΕΚ 1287/Β/09 

Π.Δ. 305/96 ΥΕΚ 212/Α/96 Πυροςβεςτικό διϊταξη 7, ΥΕΚ 155/Β/96 
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Π.Δ. 89/99 ΥΕΚ 94/Α/99 Απϐφ. 7568.Υ.700.1/96 

Π.Δ. 304/00 ΥΕΚ 241/Α/00   

Π.Δ. 155/04 ΥΕΚ 121/Α/04   

Π.Δ. 176/05 ΥΕΚ 227/Α/05   

Π.Δ. 149/06 ΥΕΚ 159/Α/06   

Π.Δ. 2/06 ΥΕΚ 268/Α/06   

Π.Δ. 212/06 ΥΕΚ 212/Α/06   

Π.Δ. 82/10 ΥΕΚ 145/Α/10   

Π.Δ. 57/10 ΥΕΚ 97/Α/10   

    

Δ. ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ  ,   

ΕΓΚΤΚΛΙΟ 27/03  ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03  

ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΙΠΑΔ/ οι κ/215/31 -3-08  

ΕΓΚΤΚΛΙΟ .ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΥΖ  
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