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Άξζξν 1 Αληηθείκελν 

Ζ παξνχζα Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ (Δ.Π.) αθνξά ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί γηα ην 

έξγν: «Αλαθαίληζε θηηξίνπ πξώελ εξγαζηεξίνπ καληηαξηώλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ πνηόηεηαο γάιαθηνο Λάξηζαο» πξνυπνινγηζκνχ 90.000,00€ απφ ηα νπνία 

53.461,86€ εξγαζίεο, 9.623,13€ 18% ΓΔ + ΝΔ, 9.462,75€ απξφβιεπηα θαη 17.419,35 € ΦΞΑ 

24%. 

Ρν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 

 

Άξζξν 2 Δπηθνηλσλία – Κνηλνπνίεζε Δγγξάθσλ 

Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο ζηνλ θχξην 

ηνπ έξγνπ (θαη ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία) ηελ έδξα ηνπ θαη ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηζρχνο απηήο (άξζξν 30 παξ. 8 Λ. 3669/08). Κε δήισζε ηνπ ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ δηνξίδεη 

θαη ηνλ αληίθιεηφ ηνπ, ππνβάιινληαο ζπγρξφλσο κε ηελ δήισζε δηνξηζκνχ θαη έγγξαθν απνδνρήο ηνπ 

δηνξηζκνχ απφ ηνλ αληίθιεην. Ν αληίθιεηνο πξέπεη λα είλαη θάηνηθνο Λάξηζαο. Θάζε αιιαγή αληηθιήηνπ 

ή ηπρφλ πιεξεμνχζηνπ, θαζψο θαη θάζε κεηαβνιή ηεο Γ/λζεο ηνπ ή ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ακέζσο ζηνλ εξγνδφηε θαη ζην Ρκήκα Ρερληθψλ Δξγαζηψλ, 

Θαηαζθεπψλ θαη Γηαρείξηζεο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ΔΛ.Γ.Ο.«ΓΗΜΗΣΡΑ». 

 

 

 

 

 



  

Άξζξν 3  Θεζκηθό πιαίζην - Πξνδηαγξαθέο - Καλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ηελ ζύκβαζε 

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

 Ν. 3193/03 (ΦΔΘ 266 Α/2003) «Θαλφλεο ηηκνιφγεζεο, ξπζκίζεηο Φ.Ξ.Α. ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Ν. 3212/03 (ΦΔΘ 308 Α/2003) «Άδεηα δφκεζεο, πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ». 

 Ν. 3263/04 (ΦΔΘ 179 Α/2004) «Κεηνδνηηθφ ζχζηεκα αλάζεζεο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 

ζπλαθείο δηαηάμεηο» 

 Ν. 3310/05 (ΦΔΘ 30A/2005) «Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» 

 Ν. 3414/05 (ΦΔΘ 279Α/2005) «Ρξνπνπνίεζε ηνπ λ.3310/05 “ Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ”» 

 Ν. 3316/05 (ΦΔΘ 42Α/2005) «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ 

θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Δγθύθιηνο 36/2005 (Γ17α/08/158/ΦΛ 437) ΞΔΣΩΓΔ «Γηαρείξηζε ησλ “επί – έιαζζνλ” δαπαλψλ 

ζηηο ζπκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ» 

 Δγθύθιηνο 38/2005 ΞΔΣΩΓΔ «Ππκπιήξσζε, αλακφξθσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο Δγθπθιίνπ 

37/1995 “πεξί εθπφλεζεο κειεηψλ Γεκνζίσλ έξγσλ “» (Νδεγφο εθπφλεζεο κειεηψλ Γεκνζίσλ 

έξγσλ) 

 Ν. 3481/06 (ΦΔΘ 162Α/2006) «Ρξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ην Δζληθφ  Θηεκαηνιφγην, γηα 

ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Δγθύθιηνο 20/2006 (Γ17γ/03/114/ΦΛ 443) ΞΔΣΩΓΔ «Ρξνπνπνηήζεηο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

έξγσλ θαη κειεηψλ» 

 Π.Γ. 60/07 (ΦΔΘ 64Α/16-03-2007) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

νδεγίαο 2004/18/ΔΘ “Ξεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ”» φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο επηηξνπήο 

θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 

2005. 

 Ν. 3669/08 «Θσδηθνπνίεζε ηεο Λνκνζεζίαο Θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ» 

 Ν. 4070/2012 (ΦΔΘ 82Α/2012) «Οπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Κεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ 

Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

 Δγθύθιηνο 27/2012 (ΦΔΘ 2221Β/2012) «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ 

Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΡΔΞ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα» 

 Ν. 4146/2013 (ΦΔΘ 90Α/2013) «Γηακφξθσζε Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Ξεξηβάιινληνο γηα ηηο 

Πηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Ν. 4278/2014 (ΦΔΚ  157/2014) «Φάξνη, ζηξαηνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ  169/2014)  «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 



  

 Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) 

 

Νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο πνπξγηθέο Απνθάζεηο, Δγθχθιηνη θαη ινηπέο 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα 

νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Λφκνο, Γηάηαγκα, 

Απφθαζε, Δγθχθιηνο θ.ι.π) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη 

ξεηά παξαπάλσ. 

 

Άξζξν 4 ύκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ – Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο – Δπίβιεςε 

 

4.1  ύκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ – πκβαηηθό αληηθείκελν 

 

4.1.1  Γεληθά 

Κε ηνλ φξν “Πχκβαζε” λνείηαη ε Πχκβαζε αλάζεζεο ηνπ Έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν, πνπ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ, ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εξεπλψλ θαη ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ θαηαζθεπψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Ρερληθή 

Ξεξηγξαθή, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δεπηεξεπφλησλ, ησλ ζπλνδψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ έξγσλ, 

θαζψο θαη ηεο ζπληήξεζήο ηνπο, φισλ απηψλ κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ζ ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 5 

ηνπ Λ. 3669/08 θαη ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο. 

Ζ «Πχκβαζε» ζπλίζηαηαη απφ ην νκψλπκν θείκελν θαη απφ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ηα νπνία κε 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζίζηαληαη ζπκβαηηθά θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 

Ρα Ππκβαηηθά Ρεχρε θαη ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ φξσλ ηνπο, 

θαζνξίδνληαη ζηελ Γηαθήξπμε (άξζξν 5). 

Νη φξνη «Πχκβαζε», «Πχκβαζε Ξξαγκαηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ» θαη «Δξγνιαβηθφ Ππκθσλεηηθφ» 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφζεκα. 

 

4.1.2 πκβαηηθό αληηθείκελν 

Ρν «Ππκβαηηθφ Αληηθείκελν» ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιεςε θαη εθπιήξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε θαη ηα αλαπφζπαζηα Ππκβαηηθά ηεο Ρεχρε. Κεηαμχ 

ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ: 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ θαηαζθεπψλ, εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκψλ θιπ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο δεκνπξάηεζεο θαη ηηο κειέηεο πνπ 

ζα εθπνλεζνχλ, φπσο απηέο εγθξηζνχλ απφ ηνλ ΘηΔ, θαζψο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 Ζ ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Σξφλνπ 

Δγγχεζεο. 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ γηα ηα ελδηάκεζα δηαζηήκαηα ελ 

φςεη ησλ πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ εθ κέξνπο ηνπ ΘηΔ, ηεο εθηέιεζεο πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηηο 

νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο, θιπ. 



  

 

4.2 Δγγύεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 

 

4.2.1 Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο θαηά ην ρξφλν 

εγγχεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηεο Πχκβαζεο ελ γέλεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

4.2.2Δηδηθφηεξα, γηα λα ππνγξαθεί ε Πχκβαζε, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη θαη λα 

θαηαζέζεη εγγχεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. Ρν χςνο ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ έσο πέληε ηνηο εθαηό (5%)επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Ξ.Α., 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. β) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

4.3 Δπίβιεςε 

 

4.3.1 Ν Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο πεξεζίαο, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην πξνζσπηθφ 

Δπίβιεςεο ηνπ Έξγνπ. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνπο Δπηβιέπνληεο θαη 

ζε φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ Έξγνπ ππαιιήινπο ηεο πεξεζίαο, ζηα εξγνηάμηα, 

ιαηνκεία, απνζήθεο, εξγνζηάζηα θιπ. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα φπνηνλ άιιν, ζηνλ νπνίν ε πεξεζία ζα 

δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε. Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο εληνιέο 

ηεο πεξεζίαο, πνπ δίλνληαη γηα ηελ άξηηα, εχξπζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη νθείιεη λα 

δηεπθνιχλεη ηελ επίβιεςε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο πεξεζίαο Δπίβιεςεο ζηελ άζθεζε ησλ ειέγρσλ θιπ. 

 

4.3.2 Ρν φηη ε πεξεζία επηβιέπεη ην Έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή θαη ηνπο ηζρχνληεο Λφκνπο, Γηαηάμεηο θιπ, νχηε 

εμαζζελίδεη ηηο πιήξεηο θαη απνθιεηζηηθέο επζχλεο ηνπ θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ επηηάζζνπλ νη φξνη ηεο 

Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο, ηεο παξνχζαο Δ.Π.., ηεο Ρ.Ξ. θαη ησλ ινηπψλ Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο. 

 

Άξζξν 5  Πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ – Πνηληθέο ξήηξεο 

 

5.1 Ππλνιηθή πξνζεζκία 

Γηα ηελ πεξάησζε φινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο νξίδεηαη ζπλνιηθά πξνζεζκία 90 εκεξψλ, απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 

5.2 Ρκεκαηηθέο θαη ινηπέο πξνζεζκίεο 

Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο : 

- λα έρεη ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία γηα έγθξηζε ην «Σξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ» φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 14 ηεο παξνχζεο Δ.Π.. κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

ζηελ ζχκβαζε ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη λα ππεξβαίλεη ηηο 

δεθαπέληε (15) θαη ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά. 

 
 



  

5.3 Yπέξβαζε ηεο παξαπάλσ ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Λ. 4412. Νη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, 

αλ ν αλάδνρνο ππεξβεί, κε ππαηηηφηεηα ηνπ, ηελ ζπλνιηθή θαη ηηο ηπρφλ ηεζείζεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο 

Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο θαη παξαθξαηνύληαη από ηνλ ακέζσο επόκελν ινγαξηαζκό ηνπ 

έξγνπ. Ζ θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ 

ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ αλαθαιείηαη. Νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ελδεηθηηθψλ 

ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθά αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηελ ζπλνιηθή 

πξνζεζκία θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο ηεο. 

 

5.4 Γηα θάζε εκεξνινγηαθή κέξα ππέξβαζεο, ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ πεξαίσζεο 

ησλ ζηαδίσλ ηνπ έξγνπ θαη γηα αξηζκφ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ κέρξη 20% ηεο δηάξθεηαο θάζε 

πξνζεζκίαο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ίζε κε 15% ηεο κέζεο εκεξεζίαο 

αμίαο ηνπ έξγνπ (παξ. 2, άξζξν 148 ηνπ λ. 4412/2016).  

 

5.5 Γηα ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο απαηηείηαη έγθαηξε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ ζηελ Γηεπζχλνπζα 

πεξεζία ψζηε ην ζρεηηθφ αίηεκα λα εγθξηζεί απφ ηελ Ξξντζηακέλε Αξρή. 

 

5.6  Ξαξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ γίλεηαη κφλνλ χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο πξντζηακέλεο ηνπ έξγνπ 

αξρήο, αλ νη θαζπζηεξήζεηο δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Πε θάζε πεξίπησζε ν 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γηα επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα 

ίζν πξνο ην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ θαη φρη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ 

(παξ. 7 άξζξν 147 Λ. 4412/2016).  

 

5.7 Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία θαη ηηο ηπρφλ 

παξαηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ κέζα ζηελ αξρηθή ζπκβαηηθή 

πξνζεζκία θαη δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ.  

 

Άξζξν 6  Έθπησζε ηνπ Αλαδόρνπ 

Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξώλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή δελ ζπκκνξθώλεηαη 

κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζύκθσλεο κε ηε ζύκβαζε ή ηνλ λόκν, 

θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ εξγνιαβία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ λ. 

4412/16. 

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

παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 

6.1  Θαζπζηεξήζεη ππαίηηα, πέξαλ ηνπ κελφο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο: 

 ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή 

 ηελ ππνβνιή αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 

 



  

6.2 πεξβεί, κε ππαηηηφηεηα ηνπ, γηα ρξφλν πεξηζζφηεξν ηνπ κελφο, ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε ζχκβαζε 

ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγνηαμηαθήο ηνπ αλάπηπμεο. 

 

6.3 πεξβεί κε ππαηηηφηεηα ηνπ, θαηά δχν ηνπιάρηζηνλ κήλεο, έζησ θαη κηα απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Θαη’ εμαίξεζε, αλ ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζπζηεξεί, αιιά ν 

αλάδνρνο  έρεη ήδε εθηειέζεη εξγαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ νγδφληα ηνηο εθαηφ 

(80%) ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κε ηηο ηπρφλ ππνγξαθείζεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε παξάηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ πξνο ην ζπκθέξνλ 

ηνπ έξγνπ, έζησ θη αλ ε θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ. Ζ παξάηαζε 

ρνξεγείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ρσξίο αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη κε επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Λ. 4412/16 πνηληθέο ξήηξεο. 

 

6.4 Νη εξγαζίεο ηνπ είλαη θαηά ζχζηεκα θαθφηερλεο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο πξνδηαγξαθέο. Γηα λα θεξπρζεί ν αλάδνρνο έθπησηνο γηα ην ιφγν απηφλ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί, 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Λ. 4412/2016 γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ θαθνηερληψλ ηνπ έξγνπ θαη λα έρεη απνξξηθζεί, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ απηψλ ε έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ. 

 

6.5 Ξαξεθθιίλεη επαλεηιεκκέλα απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή παξαιείπεη ζπζηεκαηηθά ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία 

έθπησζεο ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε θνηλνπνίεζε δπν (2) ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ 

πξνεηδνπνηήζεσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο πξνο ηνλ αλάδνρν. 

Ζ παξαπάλσ πεξίπησζε 6.3 εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ ελδεηθηηθψλ 

πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

6.6  Γηαπηζησζεί φηη πξνζθφκηζε πιαζηή εγγπεηηθή επηζηνιή (Δγθχθιηνο 11/16-5-2012 ΞΝΚΔΓΗ) 

 

6.7. Δπίζεο έθπησηνο κπνξεί λα θεξπρζεί ν αλάδνρνο αλ δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 3263/04 

θαη γεληθφηεξα γηα ηε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηε 

ζχκβαζε θαη ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο.  

 

Άξζξν 7  Πεηζαξρηθέο επζύλεο Γηνηθεηηθώλ νξγάλσλ 

Ζ ππαίηηα παξάιεηςε νθεηιφκελεο ελέξγεηαο απφ φξγαλα ηνπ Φνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα. 

Νη ππνρξεψζεηο θαη νη επζχλεο ησλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 

141 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

 

 



  

Άξζξν 8   Γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ θαη επζύλεο 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ λα παξαθνινπζεί απηφ 

πξνζσπηθά εθφζνλ είλαη ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ ή κε εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, 

αληίζηνηρνπ πξνο ην αληηθείκελν εηδηθφηεηαο δηπισκαηνχρν κεραληθφ ή πηπρηνχρν κεραληθφ ΡΔ 

θαηάιιειν απφ απφςεσο εκπεηξίαο θ.ι.π. γηα ηα ππ' φςε έξγα, ηνλ νξηζκφ ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα 

εγθξίλεη θαη ε Γηεπζχλνπζα πεξεζία.  

 

8.1  Ν αλάδνρνο, ή ν δηεπζχλσλ αληί απηνχ, ηνπ έξγνπ, ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχεη, θαηά ηηο 

κεηαβάζεηο ζηα έξγα ηνλ επηβιέπνληα, δηεπζχλνληα ή επηζεσξνχληα απηά ηερληθφ ππάιιειν ηεο 

πεξεζίαο. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ κέξνπο ή φινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ρσξίο έγθξηζε  

 

8.1.1 Ν αλάδνρνο εθηφο απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ 

γίλεηαη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ζε νπνηνδήπνηε ηξίηνλ.  

Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ εξγνιάβν πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα είλαη αξίζηεο 

πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ «Ρερληθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ (ΡΠ)», ζηηο εγθχθιηεο 

δηαηαγέο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, θαζψο επίζεο θαη ζην άξζξν 60 ηνπ Λ. 3669/08 "Θψδηθα 

Γεκνζίσλ Έξγσλ". Ρηο ζρεηηθέο δαπάλεο ησλ δνθηκίσλ φπσο επίζεο θαη ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ 

βιαβψλ (π.ρ. νπψλ) πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε ιήςε ηνπο επηβαξχλεηαη ν αλάδνρνο. 

 

8.2     Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επάξθεηα ζε εξγαηηθά ρέξηα θαη κεραληθά κέζα θαη ελ 

αλάγθε λα εθαξκφδεη θαη λπρηεξηλά ζπλεξγεία θαη εξγαζία θαηά ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο γηα ηελ θαιή θαη 

εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο γηα ην ιφγν απηφ λα δηθαηνχηαη θακηάο πξνζζέηνπ 

απνδεκηψζεσο. Ζ πεξεζία κπνξεί ζε θάζε ζηηγκή λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ αχμεζε ησλ 

ζπλεξγείσλ ηνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ κεραληθψλ κέζσλ αλ θξίλεη φηη ν αξηζκφο 

πξνφδνπ ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. Νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ κε φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηέρλεο. Νη ρξεζηκνπνηνχκελνη, απφ ηνλ αλάδνρν, ηερλίηεο πξέπεη λα είλαη αλεγλσξηζκέλεο εηδηθφηεηαο 

θαη εκπεηξίαο. Ζ πεξεζία κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ησλ 

απεηζψλ, αληθάλσλ ή κε ηηκίσλ ηερληηψλ, εξγαηψλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

εξγνιάβνπ. Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο αληηκεησπίζεη ζπλζήθεο ή 

εκπφδηα πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηε ζχκβαζε, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ Ρερληθή 

πεξεζία ηνπ ΔΙΓΝ «Γήκεηξα», ππνβάιινληαο ζπγρξφλσο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. Ν 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο δηαηαγέο ηεο πεξεζίαο, εθαξκνδνκέλσλ ζε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ξ.Γ. 171/87. 

 

8.2 Ν αλάδνρνο δελ απνδεκηψλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε, θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ, πνπ ζα 

ζπκβεί εθηφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ.  

 

8.5  Ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εγθαηαζηήζεη ζην εξγνηάμην φια ηα  

πξνβιεπφκελα απφ ηνπο φξνπο πγηεηλήο ησλ άξζξσλ 109 θαη 110 ηνπ ΞΓ 1073/1981. 



  

 

8.6  Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

αλεχξεζε πξνο ρξεζηκνπνίεζε πεγψλ ιήςεσο αδξαλψλ πιηθψλ ή άιισλ πιηθψλ (άξζξν 37 παξ.10 

Θψδηθαο Γεκνζίσλ Έξγσλ) θαζψο θαη γηα ηελ έθδνζε θάζε θαηά λφκν αδείαο (εθηφο ηεο αδείαο ηεο 

απαηηνπκέλεο γηα ηελ αλέγεξζε νηθνδνκήο) θαζηζηάκελνο νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 

θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ, πνπ ηζρχνπλ.  

 

8.7  Ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ άιινπο 

εξγνιάβνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην ζπκβαηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη δηεπθνιχλεη απηή, κε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα απ' απηφλ κέζα 

(ηθξηψκαηα θ.ι.π.) θαη λα ξπζκίδεη έηζη ηε ζεηξά εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κε παξεκβάιιεηαη 

απ' απηφλ θαλέλα εκπφδην ζηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή άιινπο εξγνιάβνπο. 

Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ηα ζπλεξγεία ή κε ηνπο εξγνιάβνπο ησλ ΝΘΩ πνπ 

ζα εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή ή ηηο παξπθέο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ (παξ.13 άξζξν 138 ηνπ Λ. 4412/16). 

 

8.8  Ν αλάδνρνο πάληνηε θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε, φια ηα πιηθά θαη κέζα 

νπνηαζδήπνηε θχζεσο, ησλ Ν.Ρ.Α. ή ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο επίζεο θαη ηηο εθηεινχκελεο απ' απηφλ 

εξγαζίεο. Όιεο νη απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηνπ γηα ηελ πεξίθξαμε ή ηελ απαηηνπκέλε εηδηθή θχιαμε ηεο 

πεξηνπζίαο απηήο, ζα εθηειείηαη απφ ηνλ εξγνιάβν ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. Πρεηηθέο δηαηαγέο 

ηεο πεξεζίαο εθηεινχληαη απφ ηνλ εξγνιάβν θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηα κέηξα πξνζηαζίαο 

θπιάμεσο ή δηαηεξήζεσλ ιακβάλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε Γήκν ή Θνηλφηεηα θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο 

θαηαινγίδνληαη ζηνλ εξγνιάβν.  

 

8.9  Ν εξγνιάβνο νθείιεη λα παίξλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε 

φισλ ησλ θνηλσθειψλ θάζε θχζεσο έξγσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα εθηεινχκελα έξγα γηα ηελ 

πξφιεςε δεκηψλ ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Εεκίεο πνπ έγηλαλ απφ ακέιεηα ηνπ εξγνιάβνπ, 

επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ ηνλ ίδην. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ γίλεηαη απφ 

ηνλ εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνιάβνπ.  

 

8.10  Ν εξγνιάβνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε, φπσο 

δέλδξα, ζάκλνπο θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, εθ' φζνλ ε 

βιάζηεζε απηή δελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξγνδφηε. Ν εξγνιάβνο 

ζα είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε απζαίξεηε θνπή ή βιάβε δέλδξσλ, ζάκλσλ θαη θαηαζηξνθή θπηείαο πνπ 

ζα πξνθιεζεί απφ θαθφ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ, ηελ ελαπφζεζε πιηθψλ θ.ι.π.  

 

8.11  Ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε, φπσο πξν ηεο 

παξαδφζεσο πξνο ρξήζε ηνπ φινπ έξγνπ ή θάζε ηκήκαηφο ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο 

γχξσ ρψξνπο ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο 

κεραλεκάησλ θ.ι.π. θαζψο επίζεο λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ήηαλ απνηηζέκελα ή 

εγθαηεζηεκέλα θ.ι.π. 



  

 

8.12  Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

επηβιέπνπζαο πεξεζίαο, ε νπνία αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο εθηειέζεσο ηνπο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζπκβάζεσο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εκπξφζεζκνπ απνπεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ ή ησλ 

ηκεκάησλ απηνχ κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επίζπεπζε ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ. Ζ 

κε άζθεζε ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ ηεο επηβιέπνπζαο πεξεζίαο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο γηα ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. (Θψδηθαο Γεκνζίσλ Έξγσλ 

άξζξν 37 παξ. 8)  

 

8.13  Ξξνζσξηλά θηίζκαηα, εξγαζηήξηα, γξαθεία θ.ι.π. κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ηνλ 

εξγνιάβν ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ εξγνδφηνπ. Ρα πξνζσξηλά απηά θηίζκαηα θαη έξγα 

ζα παξακείλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ εξγνιάβνπ θαη ζα αθαηξνχληαη κε δαπάλεο ηνπ κεηά ηελ 

απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ηα θηίξηα ζα γίλνπλ κε πιηθά ηνπ εξγνδφηνπ, ζα 

παξακείλνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ. Κε έγθξηζε ηνπ εξγνδφηνπ ηα θηίξηα θαη έξγα κπνξνχλ λα 

εγθαηαιείπνληαη θαη λα κε ρξεηάδεηαη ε αθαίξεζε ηνπο.  

 

8.14 Ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχεη θαη λα ζπληεξεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο 

θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο πδξεχζεσο, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή παξνρή λεξνχ γηα ηα έξγα θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

8.15 Ν εξγνιάβνο επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θαη γηα ρξήζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε λπρηεξηλέο εξγαζίεο θ.ι.π.  

 

8.16 Δθ' φζνλ ην έξγν εθηειείηαη κε απηεπηζηαζία (απνινγηζηηθά), ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ 

ηνλ Λ. 4412/16 άξζξν 177. 

 

8.17 Πε θαηάιιειν ζεκείν, γηα ζεκεηαθά  έξγα, θαη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο γηα γξακκηθά έξγα, θαη 

ζε εκθαλή ζέζεηο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο, νη νπνίεο ζα 

αλαγξάθνπλ ηνλ ηίηιν ηεο αξρήο πνπ εθηειεί ηα έξγα, ηελ νλνκαζία ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ, ηνλ 

ρξεκαηνδφηε, ηελ επσλπκία ηνπ Αλαδφρνπ, ηνπ Κειεηεηή θαη ηεο Δπηβιέπνπζαο πεξεζίαο. 

 

8.18 Σσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ 

απηνχ ηνπ άξζξνπ ε ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ αλαδφρνπ, αλ ηνχην 

απαηηείηαη ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Ζ ππεξεζία κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ φηαλ ν 

αλάδνρνο ακειήζεη θαη απνδεηρζεί αλίθαλνο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. Ξέξαλ 

ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ (ελεξγεηψλ απφ ηελ 

ππεξεζία), ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ εθαξκνγή ζπκβαηηθψλ θπξψζεσλ, κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη ε επηβνιή 

πξνζηίκσλ. 

 



  

8.19 Νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζήκαλζεο θαη εμνπιηζκνχ εθηξνπψλ ή παξαθάκςεσλ ηεο θπθινθνξίαο 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα εθηεινχληαη βάζεη κειέηεο ζπληαζζφκελεο απφ ηνλ Αλάδνρν (ρσξίο 

ηδηαίηεξε ακνηβή) θαη εγθξηλφκελεο απφ ηελ πεξεζία. 

 

8.20 Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο (ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή) λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ 

πεξεζία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ην Κεηξψν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο παξ.2 & 3 ηνπ 

άξζξνπ 136 ηνπ λ.4070/12 . 

 

Άξζξν 9  Δπζύλεο Δξγνιάβνπ 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή 

ησλ έξγσλ κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο απηψλ, νη δε θάζε θχζεσο έιεγρνη πνπ ζα γίλνπλ απφ 

ηελ πεξεζία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αλάδνρν ηεο επζχλεο απηήο. Ν αλάδνρνο είλαη θαζ' νινθιεξία 

ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηελ ρξεζηκνπνίεζε απηψλ θαη γεληθά 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο, ησλ νηθείσλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ θαη 

ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.  

Ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα νθείιεηαη 

ζηε κε ιήςε απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη πιεκκειή ζήκαλζε ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ, απφ 

ηνλ ίδην, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ή θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

 

Άξζξν 10 Σνπνγξαθηθά ζηνηρεία θαη έιεγρνη – Υαξάμεηο - Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα - 

Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα - Λήςε θσηνγξαθηώλ 

Ξξηλ ηελ έλαξμε εθζθαθψλ ή ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ (κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο θπηηθήο γεο)ν 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

Ν αλάδνρνο πξηλ αξρίζεη θάζε κφληκε εξγαζία, πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη έλα νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (repers). 

Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ ηελ πξνζσξηλή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε δχν (2) αληίγξαθα ζηελ 

ππεξεζία θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 52 Θψδηθαο Γεκνζίσλ 

Έξγσλ επηκεηξεηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία. 

Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη κε δαπάλεο ηνπ έγρξσκεο θαη 

αζπξφκαπξεο θσηνγξαθίεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θάζεηο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. Νη 

θσηνγξαθίεο απηέο πξέπεη λα είλαη επθξηλείο θαη θαιιηηερληθέο θαη ζα εθηππψλνληαη ζε δχν αληίγξαθα 

θάζε κηα ζε κεγέζπλζε 18 Σ 27. Κε ηηο θσηνγξαθίεο ζα παξαδίδνληαη θαη ηα αξλεηηθά ηνπο. 

 

Άξζξν 11 Τπνβνιή ηερληθώλ ζηνηρείσλ θαη δεηγκάησλ πιηθώλ 

Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο λα 

πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία, γηα πξνέγθξηζε ηεο παξαγγειίαο, ηνπ δείγκαηνο φισλ ησλ βαζηθψλ πιηθψλ 

θαη ηνπ εμνπιηζκνχ  πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν θαζψο θαη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία (πξνέιεπζε, 

δηαθεκηζηηθά ηερληθά θπιιάδηα, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θ.η.ι)  



  

Πε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο επί ηεο αμίαο ηνπο, 

νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ. 

Ν εξγνιάβνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ 

παξαδίδνληαη ζε απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο. 

Ρα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγνιάβν κε πξσηφθνιιν, κεηά δελ 

ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ εξγνιάβν, απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε, δεκηά ή 

απψιεηα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζηα πιηθά απηά. 

Πε φηη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ πιηθψλ, ηα ειαηηψκαηα θαη ηελ παξάιεηςε 

ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ξ.Γ. 609/85 θαη ησλ άξζξσλ 

7 θαη 21 ηνπ Λ.1418/84 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 παξ.δ ηνπ 

Λ.3263/2004. 

 

Άξζξν 12  Δγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ θνηλήο σθέιεηαο (ΟΚΩ) 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έξεπλα πνπ ζα δηεμάγεη ζηα γξαθεία ησλ αξκνδίσλ ΝΘΩ, 

λα αλαδεηήζεη ζηνηρεία γηα ηνπο πθηζηάκελνπο, ζηελ πεξηνρή έξγσλ, αγσγνχο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, 

ΓΔΖ, ΝΡΔ, θ.ι.π νη νπνίνη εκπιέθνληαη κε ην έξγν. 

Ζ επαιήζεπζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απνηειεί επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 

Ν αλάδνρνο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε νδεγηψλ θαη 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (ΝΡΔ, ΓΔΖ, χδξεπζε, απνρέηεπζε, θπζηθφ αέξην θ.η.ι) γηα 

ηπρφλ αγσγνχο ή θαιψδηα ζηηο ζέζεηο ησλ έξγσλ, θαζψο θαη ζηελ απνθάιπςε θαη αθξηβή 

πξνζδηνξηζκνχ ηνχησλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, φπσο θαη ζηελ κεηέπεηηα 

πξνζηαζία ησλ πξνο απνθπγή δεκηψλ, ή απνθαηάζηαζε ή απνδεκίσζε ε νπνία ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά 

ηνλ αλάδνρν. 

Όζνλ αθνξά ηνπο αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ απαηηείηαη πξνιεπηηθή δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο 

αγσγψλ αεξίνπ ζηε ζέζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη ε αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, φπσο νξίδεηαη θαη ζηε .Α. Γ3/Α/20701 (ΦΔΘ 1712/26.11.06), κε ζθνπφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πξφθιεζεο βιαβψλ ζε πθηζηάκελνπο αγσγνχο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

απαηηείηαη έγθαηξε έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο ΔΞΑ θαη αίηεζε ζρεδίσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηηο 

πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Άξζξν 13 Παξνρή ειεθηξηζκνύ, λεξνύ 

Γηα κφληκα έξγα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε επζχλε, κέξηκλα, θαη δαπάλε ηνπ λα δηεθπεξαηψζεη 

ηηο δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο ησλ κφληκσλ έξγσλ κε ηα δίθηπα ΝΘΩ. 

Νη δαπάλεο ησλ παξαπάλσ παξνρψλ θαη ζπλδέζεσλ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο νξγαληζκνχο βαξχλεη 

ηνλ ΘηΔ πνπ ηηο θαηαβάιιεη είηε απεπζείαο ζηνπο νξγαληζκνχο είηε ζηνλ αλάδνρν, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ν ηειεπηαίνο έρεη ήδε πξνθαηαβάιιεη ην ζχλνιν ή κέξνο απηψλ, κφλν κεηά απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

ζρεηηθψλ εμνθιεηηθψλ απνδείμεσλ θαη ινηπψλ λνκίκσλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ.    

 

 

 



  

Άξζξν 14 Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο 

Ν αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δέθα 

(10) εκέξεο θαη λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη 

θαη λα ππνβάιιεη ζηελ ππεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ρν εγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ρν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη 

αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά εβδνκάδα ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. Ρν 

ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ 

ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ 

δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε. Ζ πεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζχληαμε ρξνλνδηαγξάκκαηνο κε ηε 

κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο. 

Ζ Γ/λνπζα ππεξεζία εγθξίλεη ην ρξνλνδηάγξακκα κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο θαη κπνξεί λα 

ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηελ ζεηξά θαη ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ 

αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιίκαθαο, ησλ πηζηψζεσλ θαη κέζα ζηα φξηα ησλ ζπκβαηηθψλ 

πξνζεζκηψλ. 

Αλ ε έγθξηζε, δελ γίλεη κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, ή αλ κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή δελ 

δεηήζεη γξαπηά ε Γ/λνπζα ππεξεζία δηεπθξηλήζεηο ή αλακνξθψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο, ην 

ρξνλνδηάγξακκα ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί, εθφζνλ βέβαηα ηεξεί ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. Ρν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην 

αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ ή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 5 παξ. 4 ηνπ 

Λ1418/84, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Λ.2229/94. 

Ρν ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε, φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη κέζνδνη 

εξγαζίαο, ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη απνδφζεηο ηνπο, ν αξηζκφο ησλ εξγαηψλ θ.η.ι. 

γηα ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη πνπ λα εδξαηψλνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνηάζεσλ. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλεο ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θα λα ην αλαπξνζαξκφδεη θάζε κήλα ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα εξγαζία μεθχγεη 

απφ απηφ, νχησο ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία ή νη παξαπάλσ ηαζζφκελεο 

ελδεηθηηθέο ή ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ. 

Ζ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη απφ ηηο πην βαζηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπ αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζείηαη αλειιηπψο θαη απζηεξά απφ ηε επίβιεςε θαη ζε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ 

Θψδηθα Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

 

Άξζξν 15  Απμνκεηώζεηο εξγαζηώλ-Νέεο εξγαζίεο 

 

15.1 Πε πεξίπησζε αλάγθεο εθηειέζεσο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην 

ζπκβαηηθφ ηηκνιφγην νχηε ζηελ αξρηθά αλαθεξζείζα ζχκβαζε ηζρχεη ην άξζξν 156 ηνπ λ. 4412/16. 

 



  

15.2 Γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο ζα θαηαηεζεί ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/16. 

 

15.3 Ν Αλαθεθαιαησηηθφο Ξίλαθαο Δξγαζηψλ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 

ηνπ λ. 4412/16. 

Ξξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζνχλ εξγαζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ν 

Αλαθεθαιαησηηθφο Ξίλαθαο ζπλνδεχεηαη απφ Ξξσηφθνιιν Θαλνληζκνχ Ρηκψλ Κνλάδνο Λέσλ 

Δξγαζηψλ.(Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ) 

Γηα ηηο λέεο ηηκέο ζα εθαξκνζηνχλ ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηηκνιφγηα, ηα εληαία ηηκνιφγηα ηνπ 

πνπξγείνπ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ:Γ11γ/0/9/7/07-02-2013 (ΦΔΘ 363Β’/19-02-13) απφθαζε ηνπ 

Ξ.ΑΛ.ΑΛΡ..ΚΔ.ΓΗ., φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κέρξη ζήκεξα, νη αλαιχζεηο ηηκψλ πνπ 

ηζρχνπλ θαζψο θαη ηα πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα θαηά ηηο άλσ δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 16 Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

153 ηνπ λ. 4412/16.  

Πε θάζε ινγαξηαζκφ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο ζα ππνβάιιεηαη Ξίλαθαο 

Γηαρσξηζκνχ ησλ Δξγαζηψλ. 

 

Άξζξν 17 Σεύρε θαηακεηξήζεσο-Αθαλείο εξγαζίεο-Υαξαθηεξηζκνί 

Ν επηβιέπσλ ζε θάζε επίζθεςή ηνπ ζην έξγν θαηακεηξά ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε επίζθεςή ηνπ, καδί κε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε επηκεηξεηηθά 

θχιια εηο δηπινχλ(Βηβιίν Θαηακεηξήζεσλ), ππνγξάθνληαη θαη απφ ηα δχν κέξε θαη θαζέλα παίξλεη απφ 

έλα αληίγξαθν. 

Γηα θάζε εξγαζία πνπ δελ κπνξεί λα θαηακεηξεζεί ή λα ειεγρζεί θαηά ηελ παξαιαβή ζα 

ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ. Παλ αθαλείο εξγαζίεο αλαθέξνληαη  ελδεηθηηθά 

νη εθζθαθέο ζεκειίσλ, γεληθέο εθζθαθέο, ζσιελψζεηο, ζηδεξνί νπιηζκνί, θαζαηξέζεηο θ.ι.π, θαζψο θαη 

θάζε άιιε εξγαζία πνπ δελ είλαη εκθαλήο θαη θαηακεηξήζηκε ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ έξγνπ. 

Πηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλνληαη νη ππνινγηζκνί, ηα ζθαξηθήκαηα θαη 

δηαγξάκκαηα γηα ηελ πιήξε επηκέηξεζε ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ. 

Αλ νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ έρνπλ κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηφηε, αλ γίλνπλ 

ηειηθά δεθηέο απφ ηελ ππεξεζία, ηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ ζα ζπληαρζνχλ κε βάζε ηηο 

κηθξφηεξεο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο. 

Αλ ν επηβιέπσλ θαηά ηελ κεηάβαζή ηνπ ζην έξγν δηαπηζηψζεη φηη ππάξρνπλ νπζηψδεηο 

δηαθνξέο, ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

έξγνπ πξνβαίλεη ζηε εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε κειέηε δηαζηάζεσλ. 

Αλ απφ ηε ζχκβαζε πξνβιέπνληαη θνλδχιηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επί κέξνπο πνζνηήησλ 

ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή, ε επηκέηξεζε ζα γίλεηαη χζηεξα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ πνζνζηψλ θαηαλνκήο (ραξαθηεξηζκφ εξγαζηψλ).Ν ραξαθηεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πξηλ νη εξγαζίεο απηέο γίλνπλ αθαλείο. Ν ραξαθηεξηζκφο ζα γίλεη 

απφ επηηξνπή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 παξ.4 ηνπ Θψδηθα Γεκνζίσλ Έξγσλ. 



  

Ζ ζχληαμε θαη ε ππνγξαθή ησλ πξσηνθφιισλ αθαλψλ εξγαζηψλ δελ πεξηνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο 

ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ πνζνηήησλ κε επηηφπην 

έιεγρν. 

 

Άξζξν 18 Πηζηνπνηήζεηο-Πιεξσκέο 

Νη ινγαξηαζκνί ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 4412/16, ζπληάζζνληαη απφ ηνλ αλάδνρν 

θαη ζπλνδεχνληαη απφ αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαηά άξζξν ησλ πιήξσο εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ φπσο 

απηέο θαζνξίδνληαη απφ ην ζπκβαηηθφ ηηκνιφγην ή ηηο εγθξηζείζεο λέεο ηηκέο κνλάδαο. Νη ινγαξηαζκνί ζα 

εθδίδνληαη αλάινγα κε ηελ νιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ, ηελ πξνζεζκία εθηέιεζεο θαη ηε πξφνδν ηνπ θαη 

ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ελφο κελφο. Νη ινγαξηαζκνί ζα εθδίδνληαη γηα ην 20% ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη δελ ζα πεξηιακβάλνπλ εκηηειείο εξγαζίεο. Πε θάζε πιεξσκή ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη θξαηήζεηο νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε πέληε (5%) ηνηο εθαηφ ζηελ πηζηνπνηνχκελε αμία 

ησλ εξγαζηψλ κεηά ηεο αλαινγνχζαο αλαζεψξεζεο θαη ζε δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ζηελ αμία ησλ πιηθψλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζηελ πηζηνπνίεζε, κέρξηο φηνπ απηά ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο. 

Πηνπο εθδηδφκελνπο ινγαξηαζκνχο νη πιεξσκέο γηα εξγαζίεο επί ηε βάζεη ηηκψλ κνλάδαο κε 

πνζνζηφ ΓΔ θαη ΝΔ ππφθεηληαη ζηηο παξαθάησ επηβαξχλεηο :  

 Φφξνο Δηζνδήκαηνο ζε πνζνζηφ 3%. 

 Θξάηεζε 0,06%, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 

147/η.Α’/2016) αληηθαζίζηαηαη ην έβδνκν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ 204 

Α’/15-9-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 238 ηνπ Λ. 4072/2012 (ΦΔΘ 86 Α’/11-4-2012), ππέξ 

ηε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ.  

 Αλ ζπληξέρνπλ πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, πξνζηίκσλ θ.ι.π. (θαηά ηνπο 

φξνπο απηήο ηεο ΔΠ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ δεκνπξάηεζεο (ΡΠ θ.ι.π.)) απηέο ζα απνκεηψλνπλ ην 

πηζηνπνηνχκελν πνζφ. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 4412/16 θαη ηελ ππφινηπε θείκελε 

Λνκνζεζία. 

 

 

Άξζξν 19  Μειέηε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ 

Ν αλάδνρνο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, απνδέρεηαη φηη κειέηεζε πιήξσο ηε θχζε θαη 

ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη  ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή. Νη ζπλζήθεο 

απηέο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ αλεχξεζε γηα ρξεζηκνπνίεζε πεγψλ ιήςεσλ αδξαλψλ πιηθψλ, ζηηο 

κεηαθνξέο, ζηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη επαλαπνζήθεπζε πιηθψλ, ζηελ χπαξμε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 

λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπέιαζεο ζην επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ζηε 

δηακφξθσζε θαη άιισλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ, ζηε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ζην είδνο 

ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ ππνγείσλ ή ππέξγεησλ πιψλ πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ή θαη θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαη γεληθφηεξα ζε νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα, ηα 

νπνία είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ κε νπνηνδήπνηε  ηξφπν ηηο εξγαζίεο ή ην θφζηνο ηνπο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 



  

Έρεη κειεηήζεη κε θάζε πξνζνρή ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο Κειέηεο εθαξκνγήο θαη ηα ηεχρε 

Κειέηεο θαη δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θα φηη ζα ζπκκνξθσζεί απφιπηα κε απηά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ. 

Αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθέο 

ζπλζήθεο θαη φξνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη φηη δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε πνπ έρεη γηα ηελ 

πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Ξαξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία, γχξσ απφ ηνπο φξνπο 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 20 Αξηηόηεηα ησλ θαηαζθεπώλ - Μειέηε ηνπ έξγνπ - Σξνπνπνηήζεηο Μειέηεο 

Ν θαζνξηζκφο απφ ηα ζηνηρεία ηεο Κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα 

πάξεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ. 

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

ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή απφ άιια ζηνηρεηά ηεο εξγνιαβίαο ή απφ νδεγίεο ή δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο θάζε 

απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη άξηην, ηφζν σο πξνο ηε θαηαζθεπή, ηελ αληνρή θαη 

θαιή εκθάληζε ηνπ φζν θαη σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζε ηνπ κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 

Ν αλάδνρνο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο Κειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηε 

δηάζεζε ηνπ ζηνηρεία ηεο Κειέηεο θαη λα εθηειέζεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο θ.ι.π. πξνθεηκέλνπ 

λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηνπ έξγνπ, θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ή ιάζνπο λα 

δεηήζεη έγθαηξα εγγξάθσο απφ ηνλ εξγνδφηε ηελ ζρεηηθή δηφξζσζε, ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα λα 

ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ εξγνδφηε. 

Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη ζηελ ζπκπιήξσζε ή επαλφξζσζε ζην ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ε πεξεζία, αιιηψο ε 

πεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη απηφ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 

Άξζξν 21 Ηκεξνιόγην - Απνηύπσζε – Μεηξών 

Ηκεξνιόγην ηνπ Έξγνπ: Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί αλειιηπψο δηπιφηππν εκεξνιφγην 

ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά ελππφγξαθα απ' απηφλ, θαη ζα αλαγξάθνληαη κε 

ζπλνπηηθφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο. Κε ηελ νινθιήξσζε θάζε βαζηθνχ ηκήκαηνο 

ηνπ έξγνπ ην πξσηφηππν ηνπ εκεξνινγίνπ ζα παξαδίδεηαη ζηνλ επηβιέπνληα ή ζην αξκφδην φξγαλν ηεο 

επίβιεςεο. Ρα θχιια πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ηέηνην ηκήκα ζα θαηαηίζεηαη ηκεκαηηθά κεηά ηελ 

πεξαίσζε ηνπ έξγνπ ζην θάθειν ηνπ έξγνπ σο ζπλνδεπηηθφ ηνπ αξρείνπ απηνχ. Ρα πξσηφηππα θχιια 

ηνπ εκεξνινγίνπ, αθνχ ππνγξαθνχλ, επηζηξέθνληαη ζηνλ Αλάδνρν. 

Ν ηξφπνο επηκεηξήζεσλ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ Ρηκνινγίνπ ηεο 

Κειέηεο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ. 

Ν Αλάδνρνο θαηαζθεπήο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ πεξεζία κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ην Κεηξψν ηνπ έξγνπ. 

Ρν Κεηξψν ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ: 

 Ρν εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ. 



  

 Ξιήξε ζεηξά ησλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ κε ηηο δηαζηάζεηο φπσο ηειηθά εθαξκφζζεθαλ θαη 

πνπ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά γηα παξάδεηγκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, νξηδνληηνγξαθία, 

κεθνηνκή, δηαηνκέο ησλ ζθακκάησλ (κε αλάιπζε ηεο δηακφξθσζεο θάζε ζηξψζεο, θαζψο θαη ησλ 

ζηξψζεσλ θαηά ηκήκαηα νδνζηξσκάησλ), φςεηο, θαηφςεηο, ηνκέο, ιεπηνκέξεηεο ζε θαηάιιειεο 

θιίκαθεο ησλ ινηπψλ έξγσλ ή επί κέξνπο έξγσλ, πνπ ζα απνδίδνπλ ηε ζέζε, ηε κνξθή, ηπρφλ εηδηθά 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο. Ρα παξαπάλσ ζρέδηα ζα 

πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη γηα ηα θάζε είδνπο ζπλαθή θαη ζπκπιεξσκαηηθά έξγα. Έηζη, ζηελ 

πεξίπησζε έξγσλ εγθαηάζηαζεο αγσγψλ, απαηηνχληαη λα ππνβιεζνχλ ζρέδηα, δηάβαζεο γεθπξψλ, 

νρεηψλ, ηνίρσλ αληηζηήξημεο, δηαηξήζεσλ (κηθξνζεξάγγσλ), δνκηθψλ θαη Ζ/Κ έξγσλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ζέζεσλ κνλίκσλ νξγάλσλ κέηξεζεο, θαη ινηπψλ επί κέξνπο έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη 

ζπκπιεξψλνπλ ην φιν έξγν. 

 Ζ απνηχπσζε ηνπ έξγνπ θαη παξάδνζε ζηελ ΓΡ, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Ρερληθή 

Ξξνδηαγξαθή. Ζ απνηχπσζε ζα παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 25, 50, 75, 100% ησλ εξγαζηψλ. 

 Ρεχρνο ζηνηρείσλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ κε ελδεηθηηθά ζρέδηα ηεο ζέζεο ηνπο. 

 Ρεχρνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο φισλ ησλ εξεπλψλ πεδίνπ θαη εξγαζηεξίσλ 

(γεσηερληθέο έξεπλεο, γεσινγηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο, θιπ.) θιπ. 

 Ρεχρνο γηα φιεο ηηο δνθηκέο θαη δηαδηθαζίεο Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ κε αληίγξαθα φισλ ησλ 

αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί (Νίθσλ Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ εμσηεξηθνχ, ΝΞΔ ηνπ έξγνπ, 

άιισλ εξγαζηεξίσλ, θιπ.) ζχκθσλα κε ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. Δηδηθφηεξα ζα 

πεξηιακβάλνληαη θαη φινη νη έιεγρνη ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ θαη Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ. 

 ΠΑ – ΦΑ 

 Φάθειν εγγπήζεσλ εμνπιηζκνχ θαη εξγαζηψλ. 

 Πχλνιν αδεηψλ πνπ ηπρφλ εθδφζεθαλ θαηά ηε Πχκβαζε θαη ηελ θείκελε Λνκνζεζία: Ξ.ρ. 

Γήκνη, Ξνιενδνκίαο, ΓΔΖ, ΝΡΔ, Λνκαξρία, Αζηπλνκία θιπ. 

Ωο ζηνηρεία ηνπ Κεηξψνπ Έξγνπ, λννχληαη εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαιπηηθά αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην έξγν πνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ζπγθεληξψζεη, επεμεξγαζηεί θαη ππνβάιεη ζηελ πεξεζία, ην επνπηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο ηεο πξνφδνπ 

θαη πξνβνιήο ηνπ έξγνπ (θσηνγξαθίεο, δηαθάλεηεο, βίληεν, ηαηλίεο, ςεθηνπνηεκέvν νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ, θιπ.), ην εγρεηξίδην επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο θαζψο θαη εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη 

ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ. 

Παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Μεηξώνπ ηνπ έξγνπ ζεσξείηαη νπζηώδεο ειάηησκα ηνπ 

έξγνπ.  

Ρέινο, ην θάζε Ξ.Ξ.Α.Δ. πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο επηκέξνπο επηκεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ έξγσλ. 

 

Άξζξν 22  Πξόγξακκα Πνηόηεηαο 

Ρν Ξξφγξακκα Ξνηφηεηαο έξγνπ απαηηείηαη γηα έξγα πνπ ν πξνυπνινγηζκφο δεκπξάηεζεζεο, 

ππεξβαίλεη ην πνζφ 1.500.000 επξψ ρσξίο Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ΓΔΔΞ/νηθ 

502/13.10.2000 (ΦΔΘ Β’ 1265), ΓΗΞΑΓ/νηθ. 611/24.7.2001 (ΦΔΘ Β’ 928) ηνπ θ.ΞΔΣΩΓΔ. 

 

Άξζξν 23 Ιζρύνπζεο Πξνδηαγξαθέο-Δγθύθιηνη-Γνθηκέο-Οδεγίεο 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αθνινπζνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ε ΡΠ ηνπ έξγνπ, ε ΡΠ πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ Γ17α/01/93/ΦΛ437/01-10-2004 απφθαζε ηνπ ΞΔΣΩΓΔ, νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ 

εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. θαη ΞΔΣΩΓΔ, θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο  πξνο ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη 



  

ηνπ πιηθνχ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ξ.ΔΠ. θαη ΞΔΣΩΓΔ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο αλαιχζεηο 

ηηκψλ ή ηηκνιφγηα. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη : 

Ν Γεληθφο Νηθνδνκηθφο Θαλνληζκφο ΓΝΘ, ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο θαη ηα δηαηάγκαηα 

δνκήζεσο εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ. 

 

Γηα θπξνδέκαηα-Ξπινηύπνπο-Ιθξηώκαηα-Οπιηζκνύο 

Ν Λένο Θαλνληζκφο Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο 28-3-97 πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε 

Γ14/19164/28-3-97 πθ. ΞΔΣΩΓΔ. 

Ν Λένο Θαλνληζκφο Ρερλνινγίαο  Σαιχβσλ  Νπιηζκνχ Πθπξνδέκαηνο (Θ.Ρ.Σ 2008) (ΦΔΘ 

1416/Β/17-07-2008 θαη Φ.Δ.Θ. 2113/Β/13-10-2008) απφθαζε ηνπ πθ. ΞΔΣΩΓΔ. 

Ν Διιεληθφο Θαλνληζκφο Νπιηζκέλνπ Πθπξνδέκαηνο (ΔΘΝΠ 2000) γηα ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή 

έξγσλ απφ Πθπξφδεκα φπσο απηφο εγθξίζεθε κε ηελ Γ17α/116/4/Φ.Λ. 429/18-10-2000 (ΦΔΘ 1329Β/6-

11-2000) ππνπξγηθή απφθαζε ΞΔΣΩΓΔ. 

Ν Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Θαλνληζκφο Έθδνζε 2000 φπσο απηφο εγθξίζεθε κε ηελ 

Γ17α/141/3/Φ.Λ. 275/15-12-99 (ΦΔΘ Β΄2184/20-12-99) ππνπξγηθή απφθαζε ΞΔΣΩΓΔ. 

Ν Δπξνθψδηθαο 3 γηα ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ απφ ράιπβα, ζχκθσλα κε ηελ 

Γ11β/031/9-5-96 (ΦΔΘ 383Β/24-5-96) ππνπξγηθή απφθαζε ΞΔΣΩΓΔ. 

Ν Θαλνληζκφο θφξηηζεο δνκηθψλ έξγσλ Β.Γ. απφ 10-12-54 (ΦΔΘ325Α) 

Ζ ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο θαηαζθεπήο απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη κε δνλεηή ρσξίο θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε, γηαηί απηή πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

ζπκβαηηθέο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ηνπνζέηεζε απνζηαηψλ. 

 

Γηα πιάθεο πεδνδξνκίνπ 

Ρν Β.Γ. 13-9-59(ΦΔΘ 255Α/1959) 

 

Γηα ρσκαηνπξγηθά θαη ηερληθά έξγα 

1. Σσκαηνπξγηθά έξγα Ξ.Ρ.Ξ. Σ1(ΦΔΘ 264Β/1966). 

2. Δθζθαθέο ζεκειίσλ Ξ.Ρ.Ξ. Ρ50(ΦΔΘ 264Β/1966). 

 

Γηα νδνζηξσζία 

1. Θαηαζθεπή ππνβάζεσλ νδνζηξσκάησλ κε αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηχπνπ Ξ.Ρ.Ξ. 

Ν150(ΦΔΘ 294Β/1966). 

2. Θαηαζθεπή βάζεσλ νδνζηξσκάησλ κε αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηχπνπ Ξ.Ρ.Ξ Ν155(ΦΔΘ 

294Β/1966) θαη ζπγθεθξηκέλα ε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ζα είλαη ηχπνπ Β ή Γ. 

3. Αλαθαηαζθεπή πθηζηακέλνπ νδνζηξψκαηνο ρξεζηκνπνηεζεζνκέλνπ σο ππεδάθνπο, ππνβάζεσο 

ή βάζεσο Ξ.Ρ.Ξ Ν170(ΦΔΘ 476Β/1967). 

4. Γηαπιάηπλζε πθηζηακέλνπ νδνζηξψκαηνο ρξεζηκνπνηεζεζνκέλνπ σο ππνβάζεσο ή βάζεσο 

Ξ.Ρ.Ξ Ν174(ΦΔΘ 476Β/1967). 



  

 

Γηα αζθαιηηθά έξγα 

1. Άζθαιηνο νδνζηξσζίαο Ξ.Ρ.Ξ. Α200(ΦΔΘ 295Β/1966). 

2. Γεηγκαηνιεςία αζθαιηηθψλ πιηθψλ Ξ.Ρ.Ξ. Α204(ΦΔΘ 295Β/1966). 

3. Αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα Ξ.Ρ.Ξ. Α265(ΦΔΘ 99Β/1967). 

4. Αζθαιηηθά δηαιχκαηα Ξ.Ρ.Ξ. Α210(ΦΔΘ 99Β/1967). 

5. Αζθαιηηθά αιθαιηθά γαιαθηψκαηα (ςπρξέο άζθαιηνη) Ξ.Ρ.Ξ. Α202(ΦΔΘ 505Β/1966). 

6. Αζθαιηηθά γαιαθηψκαηα αληηπδξνθίινπ ηχπνπ Ξ.Ρ.Ξ. Α203(ΦΔΘ 505Β/1966). 

7. Γηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε γηα ρξήζε επί παληφο είδνπο λέσλ βάζεσλ Ξ.Ρ.Ξ. Α226(ΦΔΘ 

113Β/1966). 

 

Άξζξν 24 Σειηθέο επηκεηξήζεηο – Πξνζσξηλή παξαιαβή 

Κεηά ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ πεξαηψζεσο ησλ εξγαζηψλ, ν επηβιέπσλ ειέγρεη ηα έξγα γηα λα 

δηαπηζηψζεη αλ απηά έρνπλ πεξαησζεί θαη ππνζηεί ηθαλνπνηεηηθά θάζε δνθηκαζία πξνβιεπφκελε απφ ηε 

ζχκβαζε θαη ππνβάιιεη πξνο ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία ζρεηηθή έθζεζε. 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ν Ξξντζηάκελνο ηεο επηβιέπνπζαο πεξεζίαο εθδίδεη βεβαίσζε γηα ηελ 

εκπξφζεζκε πεξαίσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Θψδηθα Γεκνζίσλ Έξγσλ, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 136 παξ.1 ηνπ λ. 4070/2012. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο γηα ηελ 

εκπξφζεζκε πεξαίσζε λα ππνβάιιεη ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία γηα έιεγρν θαη ζεψξεζε ηηο ηειηθέο 

επηκεηξήζεηο γηα θάζε δηαθεθξηκέλν κέξνο ηνπ έξγνπ δεθηηθνχ απηνηεινχο επηκεηξήζεσο, ηνλ ηειηθφ 

ζπλνπηηθφ επηκεηξηηηθφ πίλαθα, ην κεηξψν ηνπ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη θάζε αίηεκά ηνπ, πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ λ. 4412/16.  

Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα, ην αξγφηεξν εληφο δπν κελψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε πξνο απηφλ ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ε ηειηθή επηκέηξεζε επηβάιιεηαη ζε 

βάξνο ηνπ αλαδφρνπ γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα θαζπζηέξεζεο, εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνζνζηνχ δχν 

ηνηο ρηιίνηο (2) επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ έρεη θαηαβιεζεί κέρξη ηφηε γηα ηελ φιε ζχκβαζε 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ λ. 4412/16. 

Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κέζα ζε έλα εμάκελν απφ ηελ εκεξνκελία 

απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 170 ηνπ λ. 4412/16. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο ειέγρεη θαηά ην εθηθηφ ηελ ηειηθή επηκέηξεζε κε ζπνξαδηθέο ή γεληθέο 

θαηακεηξήζεηο θαη παξαιακβάλεη ηα έξγα ζην ζχλνιν ηνπο, ζπληαζζνκέλνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ 

παξαιαβήο. 

Θαηά ηελ παξαιαβή εμεηάδνληαη νη πηζαλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εξγνιάβνπ θαη ηεο 

επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε απφ ηνλ εξγνιάβν ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ 

δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ θαζψο επίζεο νη ελζηάζεηο ηνπ εξγνιάβνπ θαηά ηεο ηειηθήο επηκεηξήζεσο. 

Δπίζεο ε επηηξνπή ειέγρεη ην εκπξφζεζκν ηεο εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ θαη γεληθά θάζε παξάβαζε ησλ 

φξσλ ηεο ζπκβάζεσο. 

Ρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ επηβιέπνληα θαη ηα 

κέιε ηεο επηηξνπήο θαη ηειηθά ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 



  

 

Άξζξν 25 Υξόλνο εγγπήζεσο-Οξηζηηθή παξαιαβή 

Νξίδεηαη ν ρξφλνο εγγπήζεσο δεθαπέληε (15) κελψλ, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ 

θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηελ ζπληήξεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 

17 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

Ν ρξφλνο απηφο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 171 ηνπ λ. 4412/2016. 

Θαηά ηνλ ρξφλν απηφλ ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο λα ζπληεξεί ηα έξγα ζε θαιή θαηάζηαζε λα ηα 

επηζθεπάδεη θαη λα επαλνξζψλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θάζε βιάβε θαη θζνξά απφ ζπλήζε ρξήζε. 

Αλ ν αλάδνρνο παξακειήζεη ηελ ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαη επήιζε ή επίθεηηαη βιάβε απηψλ 

ηφηε θαιείηαη εγγξάθσο φπσο κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Αλ δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ παξαπάλσ δηαηαγή, νη ζρεηηθέο εξγαζίεο εθηεινχληαη απφ ην θχξην ηνπ 

έξγνπ ζε βάξνο θαη ινγαξηαζκφ ηνπ απφ ηηο θαηαηηζέκελεο εγγπήζεηο ή απφ ηα νθεηιφκελα ζε απηφλ 

πνζά θαη ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο απηψλ, ην ππφινηπν βεβαηψλεηαη ζε βάξνο ηνπ εξγνιάβνπ. 

Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζεσξείηαη απηνδηθαίσο ζπληειεζζείζα αλ δελ γίλεη κέζα ζε δπν (2) κήλεο 

απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο ηνπ έξγνπ θαη κεηά απφ παξέιεπζε εμήληα (60) εκεξψλ χζηεξα 

απφ εηδηθή φριεζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε δηελέξγεηα απηήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ 

Λ.4070/2012. 

Αλ ε πξνζσξηλή παξαιαβή δελ δηελεξγήζεθε κέρξη ηεο εκεξνκελίαο ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο, 

ην έξγν παξαιακβάλεηαη ηαπηφρξνλα πξνζσξηλά θαη νξηζηηθά. 

Κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή γηα ηελ ζηεξεφηεηα ηνπ έξγνπ θαηά ηκήκαηα θαη ζην ζχλνιν ηνπ 

θαη ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ 4 ηνπ άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηεο παξ 3 ηνπ άξζξνπ 179 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 26 Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή 

Γεκνζίσλ Έξγσλ (.Α.Τ θαη Φ.Α.Τ) 

Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε δεκφζηνπ έξγνπ είλαη ν θάθεινο 

Αζθάιεηαο θαη γείαο Φ.Α.. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην ηνπ 

άξζξνπ 138 ηνπ λ. 4412/2016. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ην Π.Α. θαη Φ.Α. θαηά ηα 

ζηάδηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη λα ηεξεί ηα νξηδφκελα ή λα ζπληάμεη Φ.Α. θαη Π.Α. αλ δελ 

παξαδνζνχλ απφ ηελ ππεξεζία ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ξ.Γ. 305/96. 

Ρα αλσηέξσ Π.Α. θαη Φ.Α. ζα ζπληαρζνχλ έηζη ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε ηα ζρεηηθά 

ππνδείγκαηα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ην ΡΔΔ (ΡΔΔ/10068/22-4-98 έγγξαθν πξνο ππνπξγνχο ΞΔΣΩΓΔ 

θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ) 

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

Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη νη επφκελεο δηαηάμεηο, 

νη νπνίεο ζα εθαξκφδνληαη φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ εθάζηνηε θαηά ην ρξφλν ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο : 



  

 Ρν Ξ.Γ. 778/83 (ΦΔΘ 193Α/1980) "πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ" 

  Ρν Ξ.Γ. 1073/81(ΦΔΘ 260 Α/1981) "πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε 

εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θα πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Ξνιηηηθνχ Κεραληθνχ"  

 ToN. 1430/84 (ΦΔΘ 49 Α/1984) «Θχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο Πχκβαζεο Δξγαζίαο πνπ αθνξά ηηο 

δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία». 

 Ρν Λ. 1568/85 (ΦΔΘ 177 Α/1985) «γηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 39 ηνπ Λ. 1836/89 (79/Α) «Ξξνψζεζε 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Ρν Ξ.Γ. 294/88 (ΦΔΘ 138 Α/1988) «Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη 

γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 1 ηνπ Λ. 1568/85». 

 Ρν Ξ.Γ. 157/92 (ΦΔΘ 74 Α/1992) «Δπέθηαζε ησλ ΞΓ θαη Α πνπ εθδφζεθαλ κε ηηο 

εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Λ. 1568/85 ζην Γεκφζην, ΛΞΓΓ θαη ΝΡΑ».  

 Ρν Ξ.Γ.  395/94 (ΦΔΘ 220 Α/1994) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΝΘ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηα Ξ.Γ. 89/99 (ΦΔΘ 94 Α/1999), 

396/94 (ΦΔΘ 220 Α/1994) θαη 304/00 (ΦΔΘ 241 Α/2000).  

 Ρν Ξ.Γ. 17/96 (ΦΔΘ 11 Α/1996) «Κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΝΘ θαη 91/383/ΔΝΘ», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ΞΓ 159/99 (ΦΔΘ 157 Α/1999). 

 Ξ.Γ. 305/96 (ΦΔΘ 212 Α/1996) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Νδεγία 

92/57/ΔΝΘ». 

 Ρν Ξ.Γ. 105/95 (ΦΔΘ 67Α/95) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθαιείαο ή / θαη 

πγείαο ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΝΘ». 

 Ζ πνπξγηθή Απφθαζε 3046/304/30-1-89 (ΦΔΘ 59Γ) «Θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο» (Δηδηθά ην 

Άξζξν 5, παξ. 4.2 γηα ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ). 

 Ζ πνπξγηθή Απφθαζε .ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ. 31245/νηθ/22-5-93 «Ππζηάζεηο γηα θαηεδαθίζεηο θηηξίσλ», 

κε θαη’ αλαινγία εθαξκνγή ηεο ζε θαηεδαθίζεηο ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ θηι.). 

 Ζ .Α. ΒΚ5/30428(ΦΔΘ 589Β/30-6-80) "Πήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εθηφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ " 

 Ζ .Α. ΒΚ5/30058(ΦΔΘ 121Β/23-3-83) "Πήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εληφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ " 

 Ζ Ξξνδηαγξαθή Πήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Νδηθψλ Έξγσλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρψλ, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ./502/1-7-03 (ΦΔΘ 946Β/9-7-03) Απφθαζε θ. 

ΞΔΣΩΓΔ. 



  

 Ζ ΘΑ/6952/16-3-2011 (.ΞΔ.ΘΑ. - .ΞΝ.ΚΔ.ΓΗ.) (ΦΔΘ 420Β/16-03-11) «πνρξεψζεηο θαη κέηξα 
γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 
πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ» 

 

1. Ξξνο ηνχην πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ππνβάιεη έγθαηξα πξνο έγθξηζε απφ ηελ πεξεζία 

εγρεηξίδην αζθάιεηαο, καδί κε πίλαθα δηαλνκήο θαη βεβαίσζεο ελεκέξσζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

εξγνηαμίνπ, αιιά θαη θάζε λενπξνζιακβαλνκέλνπ ζην εξγνηάμην. Ρέινο πξέπεη λα νξίζεη έλα κέινο ηνπ 

εξγνηαμίνπ ηνπ ζαλ πεχζπλν Αζθαιείαο. Ρν ελ ιφγσ κέινο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα έρεη ππνρξέσζε γηα 

ελεκέξσζε θαη παξαθνινχζεζε ηήξεζεο φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο απφ φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο, θαη λα ηεξεί εκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο φπσο πξνβιέπεηαη ζην Λ.1396/83. Ν 

ππεχζπλνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ηνπ Αλαδφρνπ παξακέλεη πάληα ηειηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ 

πγηεηλή θαη αζθάιεηα. 

2. Οεηά θαζνξίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη νξζψλ 

κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ 

φζα νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ. 

3. Όιεο νη δαπάλεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν 

θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί απ’ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά 

αλνηγκέλν ηξφπν ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 

Θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, 

δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΘηΔ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο 

αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Πχζηεκα Νξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο γείαο Δξγαζίαο (Π.Ν.Γ.Α..Δ.). 

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην Π.Ν.Γ.Α..Δ. ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο 

θίλδπλνο ζην ειάρηζην. 

Ωο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην Π.Ν.Γ.Α..Δ. νξίδνληαη νη εμήο : 

 Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ. 

 Νξηζκφο ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη ηαηξνχ Δξγαζίαο. 

Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα ησλ 

αηφκσλ ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθαιείαο 

θαη πγείαο, θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο (Λ. 1568/85, Ξ.Γ. 17/96, Ξ.Γ. 305/96, Ξ.Γ. 294/88). Ζ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη πγείαο ηεο Δξγαζίαο θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο 

γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία θαη ζην Αξκφδην Θ.Δ.Ξ.Δ.Θ. ηνπ Π.ΔΞ.Δ. 

Γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη γηαηξνχ 

Δξγαζίαο, κεηξήζεηο, αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ Π.Α. θαη Φ.Α. πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θ.ι.π. Ν αλάδνρνο κπνξεί λα 



  

ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή θαη εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (Ξ.Γ. 95/99, Ξ.Γ. 17/96) απφ ην 

πνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή πεξεζία Ξξνζηαζίαο Ξξφιεςεο Δπαγγεικαηηθνχ Θηλδχλνπ.(ΔΜ..Ξ.Ξ.). 

 Θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα Α..Δ. 

 Νξγάλσζε ππεξεζηψλ Α..Δ. ππεξγνιάβσλ. 

 Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθαιείαο. 

Θαη’ ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα : 

-  αλαθνξά αηπρήκαηνο 

-  δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη λνκνζεζίαο 

-  αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο 

-  ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

-  εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

-  ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ 

 Θαηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ π.ρ. γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην Π.Α. ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο. 

 Γηαδηθαζίεο επηζεσξήζεσλ  

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, 

ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε 

λνκνζεζία ή ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Νη 

επηζεσξήζεηο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη γξαπηά. 

 Άιιεο πξνβιέςεηο 

- Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην Έξγν πξνο ην αξκφδην 

Θ.Δ.Ξ.Δ.Θ. ηνπ Π.ΔΞ.Δ. 

- Θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα Α..Δ. 

- Νδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην εξγνηάμην. 

- Ξξφβιεςε γηα ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα Α..Δ κε ηνλ ζπληνληζηή Α..Δ. θαη 

ηνπο ππεξγνιάβνπο, παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο. 

 πνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε Π.Α. θαη Φ.Α.. 

Ν ζπληνληζηήο αζθαιείαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη  ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

Πρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη γείαο ηεο Κειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά 

ζέκαηα Α..Δ. θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ Φ.Α..  

Ρν Π.Α.. αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (Φ.Α..) 

εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. 

Ππλεπψο ν Φάθεινο Αζθαιείαο θαη γείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ζηνλ ΘηΔ ελεκεξσκέλνο ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, 

έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζζεθε. Πηελ πεξίπησζε, πνπ δελ έρεη παξαδνζεί απφ ηελ ππεξεζία Π.Α.. θαη 

Φ.Α.. ζηνλ Αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηελ ζχληαμε ησλ αδαπάλσο γηα 

ην Γεκφζην. 

 

Ρν Π.Α.. πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο : 



  

 Γεληθά 

- Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ 

- Πχληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

- Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ 

- Πηνηρεία θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

- Πηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα εθπφλεζε ηνπ Π.Α..  

 

 Ξιεξνθνξίεο γηα ηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο. 

 Πηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 Οχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ. 

 Ππλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 

 Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α' βνεζεηψλ. 

 Κειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο π.ρ εηδηθνί 

ηχπνη ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ, ε επηρσκάησλ θ.ι.π. Θαη δηαηάμεηο γηα 

πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο. 

 Θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην 

εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 Ρελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο 

επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο θαη ππνθάζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο 

επηθηλδπλφηεηαο π.ρ. 

Σ=Σακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ 

Κ=Κέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ 

=ςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ 

Πε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη. 

 Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 

 Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ 

πξφιεςή ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (Ξαξάξηεκα 

ΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ξ.Γ. 305/96). 

 

Ν Φ.Α. πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο : 

 Γεληθά 

- Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ 

- Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ 

- Αξηζκφ αδείαο 

- Πηνηρεία θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

- Πηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ Φ.Α.. 

 Πηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ 

- Ρερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 



  

- Ξαξαδνρέο κειέηεο 

 - Ρα ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζζε» 

 Νδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ έξγνπ, π.ρ εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θ.ι.π. 

Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ 

δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, 

ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ, θ.ι.π.) ζηελ ππξαζθάιεηα θ.ι.π. 

 Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο θαη Ππληήξεζεο ηνπ έξγνπ. 

Ρν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη: 

- Ρνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ π.ρ. φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ 

έξγνπ απφ ηνπο ρξήζηεο, βαζηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα 

δηαλεκεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ψζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν θαη 

ηη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε εθηάθησλ γεγνλφησλ. 

- Νδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ π.ρ νδεγίεο 

ρξήζεο ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε 

ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο εθηάθηνπ πεξηζηαηηθνχ θ.ι.π. 

- Νδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Ξεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή 

ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην Π.Α.. θαη ν Φ.Α.. ηεξνχληαη ζην 

εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Ζ 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ Π.Α.. –

Φ.Α.. 

Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθαιείαο θαη γείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ’ φιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΘηΔ. 

 

Γαπάλε ζχληαμεο Π.Α. θαη Φ.Α.. 

 

Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη 

απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ 

θαηά ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

Ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ ηήξεζε Π.Α.. θαη Φ.Α.. ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ θαη θπζηθά ηεο Γηεπζχλνπζαο 

πεξεζίαο. Πε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο έρεη 

ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ ηπρφλ κε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

 

 

Άξζξν 27 
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ζην ΗΘΑ- ΔΡΑΚ επί 

πνηλή έθπησζεο. Πε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο ζην έξγν δελ ππάγεηαη ζηηο πεξί ΗΘΑ 

δηαηάμεηο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνλ αζθαιίζεη ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα (ΡΠΚΔΓΔ, ΡΔΒΔ, 

θιπ.) ή ζε αλαγλσξηζκέλε απφ ην θξάηνο αζθαιηζηηθή εηαηξεία. 



  

 

Άξζξν 28 Πιεξσκέο εηζθνξώλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ  

Ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πιεξψλεη αλειιηπψο ηηο εηζθνξέο ηνπ απφ ην έξγν πξνο ην ΗΘΑ 

– ΔΡΑΚ ή ηνπο ππφινηπνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Ρνχην ζα απνδεηθλχεηαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ 

πηζηνπνηήζεσλ κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ βηβιίνπ ελζήκσλ, φπσο θαη ηηο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο πνπ ρνξεγεί 

ην ΗΘΑ - ΔΡΑΚ νη επηθνπξηθνί θαη ινηπνί αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ θάζε 

ινγαξηαζκφ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ εμνθιεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηηο εηζθνξέο ηνπ, έρεη 

δηθαίσκα ν Δξγνδφηεο λα ηηο πιεξψζεη απεπζείαο ζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην αληίζηνηρν πνζφ ζα παξαθξαηείηαη απφ ην πνζφ ηεο πηζηνπνίεζεο. 

Ξάλησο δελ ζα ζπληαρζεί ηειηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ Αλαδφρνπ εάλ δελ πξνζθνκίζεη απηφο ηειηθή 

βεβαίσζε ηνπ ΗΘΑ – ΔΡΑΚ θαη ησλ ππφινηπσλ Αζθαιηζηηθψλ Νξγαληζκψλ φηη έρεη θαηαβάιεη φιεο ηηο 

παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ην έξγν, φπσο δηακνξθψλνληαη απηέο κεηά ηελ πεξαίσζή ηνπ, θαζψο 

θαη εάλ δελ εθθαζαξηζζνχλ νη ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 

απέλαληη ζηνπο άιινπο Ν.Θ.Ω. 

 

Άξζξν 29 Υξήζε έξγνπ ή ηκήκαηόο ηνπ πξηλ από ηελ απνπεξάησζε 

Ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ λα ρξεζηκνπνηεί ην φιν έξγν ή 

ηκήκα ηνπ, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απηή ε ρξήζε είλαη δπλαηή (Γηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε). 

Ζ παξαπάλσ ρξήζε δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξέιαβε ην έξγν, ή φηη απηφ εθηειέζηεθε 

θαιά θαη δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ λα ειέγμεη θαη λα παξαιάβεη ελ θαηξψ ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Δπίζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο 

θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

Ζ παξαπάλσ ρξήζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 30 Καζαξηζκόο Καηαζθεπώλ – Δξγνηαμίσλ – Δγθαηαζηάζεσλ 

 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ ηπρφλ παξάδνζε γηα ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ή ηνπ 

φινπ έξγνπ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ 

εξγνηαμίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ (δξφκσλ θ.ι.π) θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, απνξξίκκαηα, 

κεραλήκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, πξνζσξηλέο πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο θαη πεξηθξάγκαηα, 

πιενλάδνληα ρξήζηκα ή άρξεζηα πιηθά ηνπ έξγνπ θαη λα θαζαξίζεη κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φινπο 

ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηελ παξάδνζε ηνπο απνιχησο θαζαξψλ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα 

φηη απαηηείηαη νχησο ψζηε ην έξγν λα παξαδνζεί θαζ’ φια έηνηκν γηα ρξήζε θαη ιεηηνπξγία. 

Δάλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εληνιή ηεο ππεξεζίαο ν αλάδνρνο δελ 

εθηειέζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο θα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

αλαδφρνπ, ηεο δαπάλεο παξαθξαηνχκελσλ απφ ηελ ακέζσο επφκελε πιεξσκή. 

 

Άξζξν 31 Μέηξα αζθάιεηαο – Πξόιεςε αηπρεκάησλ 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη ηα επηβαιιφκελα γηα θάζε πεξίπησζε κέηξα αζθαιείαο, γηα ηελ 

πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο θα νπνηαζδήπνηε δεκηάο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, 



  

είλαη δε κφλνο ππεχζπλνο γη’ απηά θαη έρεη απνθιεηζηηθά απηφο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα θάζε 

ηη πνπ ζα ηχρεη, είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα (απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ) είηε απφ ηα εξγαιεία θαη 

κεραλήκαηα πνπ απαζρνινχληαη ζην έξγν ηνπ. 

Πε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, θαηφπηλ εληνιήο 

ηεο ππεξεζίαο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο θαζψο θαη ζηε ιήςε 

θάζε άιινπ κέηξνπ, γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο δεκηψλ ζε ηξίηνπο ή θαη ζην έξγν. 

Οεηά θαζνξίδεηαη φηη ν αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ κε άιιν ηξφπν εκπιεθνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε ιήςε ησλ 

ελδεδεηγκέλσλ θαη νξζψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα 

πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαηά 

ην ρξφλν εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 

Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα αλσηέξσ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θα ζεσξνχληαη 

αλνηγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 

Άξζξν 32 ήκαλζε θαη αζθάιεηα εξγνηαμίνπ θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ 

1. Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ 

δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη 

αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΞΓ305/96 (αξζξ.7-

9), Λ.3669/08 (αξζξ.37 §7), Λ. 3850/10 (αξζξ. 42). 

 

2. ην πιαίζην ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη : 

α. Λα εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη 

λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Λ.3669/08 (αξζξ. 37 §7). 

β. Λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην Πρέδην Αζθάιεηαο θαη 

γείαο (ΠΑ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (ηέσο ) ΞΔΣΩΓΔ : ΓΗΞΑΓ/νηθ.177/2-3-01, 

ΓΔΔΞΞ/85/14-5-01 θαη ΓΗΞΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο 

ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο 

θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Λ.3669/08 (αξζξ. 37 παξ.8 θαη αξζξ.182). 

γ. Λα επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα 

ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, 

λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΞΓ 

1073/81 (αξζξ. 111), ΞΓ 305/96 (αξζξ.10,11), Λ.3850/10 (αξζξ. 42- 49). 

Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο §.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ 

απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή 

φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία).  

 

 



  

3. ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηα 

αθόινπζα : 

 

3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο 

Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 

α.Ζ πξνβιεπφκελε ζην π.δ. 305/1996 « Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΝΘ» (212 

Α'), άξζξν 3, παξάγξαθνο 12 «δηαβίβαζε» ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζεο ζηελ αξκφδηα 

επηζεψξεζε εξγαζίαο γίλεηαη ειεθηξνληθά κε απνζηνιή email. Αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο είλαη 

εθείλεο ηεο ηερληθήο θαη πγεηνλνκηθήο επηζεψξεζεο ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ εκθαίλνληαη, θάζε θνξά 

ζηελ ηζηνζειίδα www.ypakp.gr ζχκθσλα κε ηελ Ξ.ΔΟ.ΘΝΗΛ.ΑΠΦ. & ΞΟΝΛΝΗΑΠ 

14867/825/09.05.2014.  

β. Λα αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΠΑ-ΦΑ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο 

κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 305/96 (αξζξ.3 παξ.8) θαη ηελ Α 

ΓΔΔΞΞ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ.3669/08 (αξζξ. 37 παξ.8 θαη 

αξζξ.182) θαη ηελ Ξ.ΔΟ.ΘΝΗΛ.ΑΠΦ. & ΞΟΝΛΝΗΑΠ 14867/825/09.05.2014. 

 

γ. Λα αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ 

ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ πεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ 

ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ 

(κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, 

εμνπιηζκφο, θιπ). 

 

δ. Λα αλαπξνζαξκφζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ 

ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΞΓ 305/96 (αξζξ. 3 παξ.9) θαη Α 

ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ.3669/08 (αξζξ. 37 

παξ.8 θαη αξζξ.182). 

 

ε. Λα ηεξήζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΞΓ 305/96 (αξζξ. 3 παξ.10) 

θαη Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ 

αξρψλ. 

 

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

(ΦΑ). 

Ρν ΠΑ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα 

άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

http://www.ypakp.gr/


  

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

αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

1. Ρν πεξηερφκελν ηνπ ΠΑ θαη ηνπ ΦΑ αλαθέξεηαη ζην ΞΓ 305/96 (αξζξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο Α : 

ΓΗΞΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ νη νπνίεο 

ελζσκαηψζεθαλ ζην Λ.3669/08 (αξζξ. 37 θαη 182). 

2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΠΑ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξζξ. 3 § 4), φηαλ : 

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

ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 

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

παξάξηεκα ΗΗ). 

γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ 

Ξ.ΔΟ.ΘΝΗΛ.ΑΠΦ. & ΞΟΝΛΝΗΑΠ 14867/825/09.05.2014. 

δ. Ρα ΠΑ-ΦΑ ηεξνχληαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζπκπιεξψλνληαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Γηα ηα ΠΑ-ΦΑ δελ 

απαηηείηαη ζεψξεζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ζχκθσλα κε ηελ Ξ.ΔΟ.ΘΝΗΛ.ΑΠΦ. & ΞΟΝΛΝΗΑΠ 

14867/825/09.05.2014. 

 

3. Ν ΦΑ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε 

Γεκφζηνπ Έξγνπ : Α ΓΔΔΞΞ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ.3669/08 

(αξζξ. 73 θαη 75). 

 

4. Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην 

ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΞΓ 305/96 (αξζξ. 3 παξ.11) θαη Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 

(παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ. 

 

5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΠΑ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ΔΓΘΘΙΗΝ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΞΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ. 

 

3.2 Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο – ηήξεζε ζηνηρείσλ 

αζθάιεηαο θαη πγείαο 

 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 

εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Λ. 3850/10 (αξζξ.8 παξ.1 θαη αξζξ.12 παξ.4). 

β. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη 

άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Λ.3850/10 (αξζξ.8 παξ.2 θαη αξζξ. 4 έσο 25). 

γ. Ρα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο 

ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο πεξεζίεο Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο ή λα 

ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη 

εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη ν έιεγρνο ηνπ λνκφηππνπ ησλ αλαζέζεσλ, θαζψο θαη ηεο επάξθεηαο ηεο 



  

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ηνπ λνκφηππνπ ησλ ζπκβάζεσλ δηελεξγείηαη θαηά πεξίπησζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ επηζεσξήζεσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε ελέξγεηα θαηά ηελ 

γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ 

Ξ.ΔΟ.ΘΝΗΛ.ΑΠΦ. & ΞΟΝΛΝΗΑΠ 14867/825/09.05.2014. 

δ. Πηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ 

εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 

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

πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Λ.3850/10 

(αξζξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 

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

ηνπο ν Ρερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Λ.3850/10 (αξζξ.14 παξ.1 θαη αξζξ.17 παξ.1) 

ζχκθσλα κε ηελ Ξ.ΔΟ.ΘΝΗΛ.ΑΠΦ. & ΞΟΝΛΝΗΑΠ 14867/825/09.05.2014. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 

Ρν βηβιίν γξαπηψλ ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο ηεξείηαη ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο, ζπκπιεξψλεηαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηίζεηαη ζηε 

δηάζεζε ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Γηα ην βηβιίν απηφ δελ απαηηείηαη πξνζθφκηζε γηα ζεψξεζε 

ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

Πχκθσλα κε ηελ Ξ.ΔΟ.ΘΝΗΛ.ΑΠΦ. & ΞΟΝΛΝΗΑΠ 14867/825/09.05.2014 ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο 

ηήξεζεο βηβιίνπ γξαπηψλ ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο εμαξηάηαη, κεηαμχ 

άιισλ απφ ηελ θχζε θαη ηελ έθηαζε ηνπ έξγνπ, ηνλ αξηζκφ ησλ εξγνηαμίσλ πνπ ππάξρνπλ, ηελ κεηαμχ 

ηνπο απφζηαζε, θ.ιπ. Ξξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν έρεη θαζηεξσζεί ην βηβιίν 

απηφ εθπιεξνχηαη εηο ην αθέξαην. Δηδηθφηεξα νη εξγνδφηεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ άκεζα γλψζε ησλ 

ππνδείμεσλ θαη λα πξνβαίλνπλ ζηελ ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ε αζθάιεηα θαη ε πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ 

ελεκεξψλεηαη ε αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. Ζ ελεκέξσζε ηεο επηζεψξεζεο εξγαζίαο γίλεηαη κε ηελ 

εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή θαηά ηνλ έιεγρν ζην εξγνηάμην. 

3. Πηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα φηαλ παξεπξίζθνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο εξγνιάβνη 

(εξγνδφηεο) θαη ν θάζε εξγνδφηεο παξέρεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ππεξεζίεο πξνζηαζίαο θαη 

πξφιεςεο ηερληθνχ αζθάιεηαο ή ηαηξνχ εξγαζίαο, ηεξνχληαη ρσξηζηά απφ έθαζην εξγνδφηε βηβιία 

ππνδείμεσλ φπσο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη. Δθφζνλ ν αξηζκφο ησλ εξγνιάβσλ πνπ 

ηαπηφρξνλα απαζρνινχληαη δελ είλαη κεγάινο θαη ην κέγεζνο θαη ε έθηαζε ηνπ έξγνπ ην επηηξέπνπλ, 

κπνξεί λα ηεξείηαη έλα κνλαδηθφ βηβιίν γξαπηψλ ππνδείμεσλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ. Πηηο ινηπέο 

πεξηπηψζεηο εθφζνλ γηα ην ζχλνιν ηνπ εξγνηαμίνπ έρεη νξηζζεί έλαο ηερληθφο αζθάιεηαο ηεξείηαη έλα 

θαη κνλαδηθφ βηβιίν ππνδείμεσλ. 

4. Ρν βηβιίν ηεξείηαη ζε έληππε ή «ειεθηξνληθή κνξθή» κε επζχλε ησλ εξγνιάβσλ θαη ηνπ εξγνιάβνπ 

νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εξγνιάβνο νινθιήξνπ ηνπ έξγνπ κε επζχλε 

θαη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 



  

5. Γελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ βηβιίνπ απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο θαη κπνξεί ην 

ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ππνδείμεσλ λα πξνζαξηάηαη ζην ΖΚΑ ή θαη λα ελνπνηνχληαη ηα δχν βηβιία αξθεί λα 

ππάξρεη ζαθήλεηα σο πξνο ηηο θαηαρσξνχκελεο εγγξαθέο-ππνδείμεηο, ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

πξνβαίλεη ζηε ζρεηηθή ππφδεημε θ.ιπ. Δηδηθφηεξα γηα ην βηβιίν ππνδείμεσλ ε πξψηε αλαγξαθή πνπ 

γίλεηαη απφ ηνλ ηερληθφ αζθάιεηαο ή/ θαη ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο αθνξνχλ ηελ απφ απηνχο αλάιεςε 

ππνρξέσζεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο αλαγξάθνληαο θαη ηελ ζρεηηθή εκεξνκελία 

ή/θαη ψξα ζέηνληαο ηελ ζρεηηθή ζθξαγίδα ηνπο. Γηα ηα εξγνηάμηα πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε δηαηεξνχληαη ηα πξνυπάξρνληα βηβιία. 

6. Ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν ηαηξφο εξγαζίαο δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ «αληίγξαθν» ησλ ζειίδσλ 

ηνπ βηβιίνπ ππνδείμεσλ. 

7. Νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ηεξνχκελεο δηαδηθαζίεο θ.ιπ. ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε. 

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

(Λ 3850/10 αξζξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ 

Δπηηξνπή γείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ..Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε 

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

Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 

3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην 

ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Λ.3850/10 (αξζξ.43 παξ.2β). 

Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην 

βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο 

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

φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή 

ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ 

αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 

4. Θαηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα 

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

1. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Λ 3850/10 (αξζξ.18 παξ.9). 

 

3.3 Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 

 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ), φηαλ 

απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξζξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ .Α 

130646/1984 ηνπ (η.) πνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

Ρν ΖΚΑ ηεξείηαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζπκπιεξψλεηαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Γηα ην ΖΚΑ δελ 

απαηηείηαη πξνζθφκηζε γηα ζεψξεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ζχκθσλα κε ηελ Ξ.ΔΟ.ΘΝΗΛ.ΑΠΦ. & 

ΞΟΝΛΝΗΑΠ 14867/825/09.05.2014 



  

Ρν ΖΚΑ  ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο 

πεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, 

θιπ : ΞΓ 1073/81 (αξζξ.113), Λ.1396/83 (αξζξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ κε αξ.πξση. 

ΓΔΔΞΞ/208 /12-9-2003. 

 

3.4 πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο 

(ΗΜΑ) 

 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΠΑ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην 

Ζ.Κ.Α. 

Πηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Κ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη 

εκπινπηηζκφο ηνπ ΠΑ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ 

ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΠΑ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη 

επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

 

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

εξγνηάμην 

 

4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα 

παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 

α. Ρελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ: ΞΓ 105/95, ΞΓ 305//96 

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

β. Ρνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ 

ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ 

ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΞΓ 

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

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

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

εγθαηαζηάζεσλ απηψλ: Ξ Γ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). 

δ. Ρε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - 

δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - 

αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ.: ΞΓ 

1073/81 (αξ. 92-96), ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Λ.3850/10 (αξ.30, 32, 

45). 



  

ε. Ρελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ 

(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΞΓ 1073/81 

(αξ.109,110), Λ.1430/84 (αξ.17,18), ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14). 

ζη. Ρελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Κέζσλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) ζηνπο 

εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο 

αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ 

ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ: 

Ξ.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Λ.1430/84 (αξ.16-18), ΘΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΘΑ 

8881/94 θαη .Α. νηθ.Β.5261/190/97, Ξ.Γ. 396/94, Ξ.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 

 

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

– ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ. 

 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Λα πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ 

πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 

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

Έξγσλ» (ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ, ηεχρνο 7) 

- Ρε ΘΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΞΔΘΑ θαη η.ΞΚΔΓΗ «πνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ 

αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη 

νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ » 

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

ηξνπ. απηνχ : Λ.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 

β. Λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, 

θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Λ. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Λ. 3542/07 

(αξ.43,44). 

γ. Λα ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ 

θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΞΓ 

1073/81 (αξ.75-84), ΞΓ 305/96 (αξζξ.8.δ θαη αξζξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Λ.3850/10 (αξζξ. 

31,35). 

δ. Λα πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, 

εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΞΓ 216/78, 

ΞΓ 1073/81 (αξζξ.85-91), ΘΑ 8243/1113/91 (αξζξ.8), ΞΓ 305/96 [αξζξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξζξ.12 

παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Λ.2696/99 (αξζξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : 

Λ.3542/07 (αξζξ.30). 

ε. Λα ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : 

α) θξαδαζκνχο : ΞΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΞΓ 85/91, ΞΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο 

ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΞΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, 

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



  

 

4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ. 

 

Νη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΞΓ 304/00 

(αξζξ.2). 

α. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 

(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ 

αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΞΓ 1073/81 (αξζξ.17, 45-74 ), Λ 

1430/84 (αξζξ.11-15), ΞΓ 31/90, ΞΓ 499/91, ΞΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΞΓ 89/99, ΞΓ 304/00 θαη 

ΞΓ 155/04, ΞΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΘΑ 

15085/593/03, ΘΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΞΓ 57/10, Λ.3850/10 (αξζξ. 34, 35). 

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

παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΞΓ 304/00 (αξζξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 

1. Ξηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

2. Άδεηα θπθινθνξίαο 

3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 

4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 

5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, 

ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΞΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). 

Πεκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - 

εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 89/99 (αξζξ. 4α παξ.3 θαη 6). 

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

αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 15085/593/03 ( αξζξ.3 θαη 

αξζξ.4. παξ.7 ). 

 

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

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

εθηεινύκελνπ έξγνπ. 

 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα 

απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

Ρα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 

 

5.1 Καηεδαθίζεηο : 

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

Λ.2168/93, ΞΓ 396/94 (αξζξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), .Α. 3009/2/21- γ/94, .Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη 



  

νη ηξνπ. απηήο: Α Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, ΞΓ 305/96 (αξζξ. 12, παξαξη. 

IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11),  ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: .Α. Φ.28/18787/1032/00, ΞΓ 455/95 

θαη ε ηξνπ. απηνχ ΞΓ 2/06, ΞΓ 212/06,Α 21017/84/09. 

 

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

Λ.495/76, ΞΓ 413/77, ΞΓ 1073/81 (αξζξ.2-17, 40-42 ), Α αξ. 3046/304/89 (αξζξ.8-αζθάιεηα θαη 

αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: Α Φ.28/18787/1032/00, Λ.2168/93, ΞΓ 

396/94 (αξζξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Α 3009/2/21-γ/94, Α 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : Α 

Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, ΞΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΞΓ 2/06, ΞΓ 305/96 

(αξζξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ). 

 

5.3 Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο ζε ύςνο, 

Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. 

ΞΓ 778/80, ΞΓ 1073/81 (αξζξ.34-44), Λ.1430/84 (αξζξ. 7-10), ΘΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΞΓ 396/94 

(αξζξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΞΓ 155/04, ΞΓ 305/96 (αξζξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο 

Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ). 

 

5.4 Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο& ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 

ΞΓ 95/78, ΞΓ 1073/81 (αξζξ.96, 99,.104, 105 ), ΞΓ 70/90 (αξζξ.15), ΞΓ 396/94 (αξζξ.9 παξ.4 

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

 

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

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

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

 

5.6  Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ. 

(Πήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη 

εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη 

ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Λ.495/76, ΞΓ 413/77, ΞΓ 

225/89, ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Α Φ.28/18787/1032/00, Λ. 2168/93, ΞΓ 396/94 (αξζξ.9 

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

Φ6.9/25068/1183/96, Α 3009/2/21-γ/94, ΞΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΞΓ 2/06, ΞΓ 305/96 

(αξζξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10). 

 

5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 

(πνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε 

πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΞΓ 1073/81 (αξζξ.100), Λ 1430/84 (αξ.17), ΞΓ 

396/94 (αξζξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), Α 3131.1/20/95/95, ΞΓ 305/96 (αξζξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β 

ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13). 

 



  

6.Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ: 

«ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ 

Λ. 495/76 

Λ. 1396/83 

Λ. 1430/84 

Λ. 2168/ 93 

Λ. 2696/99 

Λ. 3542/07 

Λ. 3669/08 

Λ. 3850/10 

Λ. 4030/12 

N. 4412/16 

Β.ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ 

Ξ. Γ. 413/77 

Ξ. Γ. 95/78 

Ξ. Γ. 216/78 

Ξ. Γ. 778/80 

Ξ. Γ. 1073/81 

Ξ. Γ. 225/89 

Ξ. Γ. 31/90 

Ξ. Γ. 70/90 

Ξ. Γ. 85/91 

Ξ. Γ. 499/91 

Ξ. Γ. 395/94 

Ξ. Γ. 396/94 

Ξ. Γ. 397/94 

Ξ. Γ. 105/95 

Ξ. Γ. 455/95 

Ξ. Γ. 305/96 

Ξ. Γ. 89/99 

Ξ. Γ. 304/00 

Ξ. Γ. 155/04 

Ξ. Γ. 176/05 

Ξ. Γ. 149/06 

Ξ. Γ. 2/06 

Ξ. Γ. 212/06 

Ξ. Γ. 82/10 

Ξ. Γ. 57/10 

 

ΦΔΘ 337/Α/76 

ΦΔΘ 126/Α/83 

ΦΔΘ 49/Α/84 

ΦΔΘ 147/Α/93 

ΦΔΘ 57/Α/99 

ΦΔΘ 50/Α/07 

ΦΔΘ 116/Α/08 

ΦΔΘ 84/Α/10 

ΦΔΘ 249/Α/12 

ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ 

ΦΔΘ 128/Α/77 

ΦΔΘ 20/Α/78 

ΦΔΘ 47/Α/78 

ΦΔΘ 193/Α/80 

ΦΔΘ 260/A/81 

ΦΔΘ 106/Α/89 

ΦΔΘ 31/Α/90 

ΦΔΘ 31/Α/90 

ΦΔΘ 38/Α/91 

ΦΔΘ 180/Α/91 

ΦΔΘ 220/Α/94 

ΦΔΘ 220/Α/94 

ΦΔΘ 221/Α/94 

ΦΔΘ 67/Α/95 

ΦΔΘ 268/Α/95 

ΦΔΘ 212/Α/96 

ΦΔΘ 94/Α/99 

ΦΔΘ 241/Α/00 

ΦΔΘ 121/Α/04 

ΦΔΘ 227/Α/05 

ΦΔΘ 159/Α/06 

ΦΔΘ 268/Α/06 

ΦΔΘ 212/Α/06 

ΦΔΘ 145/Α/10 

ΦΔΘ 97/Α/10 

Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ 

Α 130646/84 

ΘΑ 3329/89 

ΘΑ 8243/1113/91 

ΘΑ αξ.νηθ.Β.4373/1205/93 

ΘΑ 6440/Φ.10.4/445/93 

ΘΑ αξ. 8881/94 

Α αξ.νηθ. 31245/93 

Α 3009/2/21-γ/94 

Α 2254/230/Φ.6.9/94 

Α 3131.1/20/95/95 

Α Φ.6.9/13370/1560/95 

Α Φ6.9/25068/1183/96 

.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 

ΘΑ αξ.νηθ.16289/330/99 

ΘΑαξ.νηθ.15085/593/03 

ΘΑ αξ. Γ13ε/4800/03 

ΘΑ αξ.6952/11 

Α 3046/304/89 

Α Φ.28/18787/1032/00 

Α αξ. νηθ. 433/2000 

Α ΓΔΔΞΞ/νηθ/85/01 

Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/177/01 

Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/02 

Α ΓMEO/Ν/613/11 

Α 21017/84/09 

Ξπξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, 

Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 

 

 

Γ. ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ 

ΔΓΘΘΙΗΝΠ 27/03 

ΔΓΘΘΙΗΝΠ 6/08 

ΔΓΘΘΙΗΝΠ Π.ΔΞ.Δ 

ΑΠΟΦΑΔΙ 

ΦΔΘ 154/Β/84 

ΦΔΘ 132/Β/89 

ΦΔΘ 138/Β/91 

ΦΔΘ 187/Β/93 

ΦΔΘ 765/Β/93 

ΦΔΘ 450/Β/94 

ΦΔΘ 451/Β/93 

ΦΔΘ 301/Β/94 

ΦΔΘ 73/Β/94 

ΦΔΘ 978/Β/95 

ΦΔΘ 677/Β/95 

ΦΔΘ 1035/Β/96 

ΦΔΘ 113/Β/97 

ΦΔΘ 987/Β/99 

ΦΔΘ 1186/Β/03 

ΦΔΘ 708/Β/03 

ΦΔΘ 420/Β/11 

ΦΔΘ 59/Γ/89 

ΦΔΘ 1035/Β/00 

ΦΔΘ 1176/Β/00 

ΦΔΘ 686/Β/01 

ΦΔΘ 266/Β/01 

ΦΔΘ 16/Β/03 

ΦΔΘ 905/Β/11 

ΦΔΘ 1287/Β/09 

ΦΔΘ 155/Β/96 

 

 

 

 

ΑΟ.ΞΟΩΡ.ΓΔΔΞ Ξ/208/12-9-03  

ΑΟ.ΞΟΩΡ.ΓΗΞΑΓ/νηθ/215/31-3-08 

ΑΟ.ΞΟ.10201/12ΑΓΑ:Β4Ι1Ι-ΘΦΕ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Άξζξν 33 Φύιαμε ηνπ εξγνηαμίνπ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο απφ άηνκα κε έρνληα 

εξγαζία ή κε δηαπηζηεπκέλα ή κε δηθαηνχκελα γηα νπνηνδήπνηε  ιφγν λα επξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ 

εθηεινχληαη έξγα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε, θχιαθεο, 

ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ γηα ην εξγνηάμην ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη λχρηα.  

Ρα αλσηέξσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ. 

 

 

  

 


