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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Άπθπον 1ο - Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ
Απηή ε Δηδηθή πγγξαθή ππνρξεψζεσλ (ΔΤ) αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΠΟΓΟΜΖ
ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΟΓΟΤ
ΑΠΡΟΤ».
Άπθπον 2ο - Γιαηάξειρ πος ιζσύοςν
Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ
λνκνζεηεκάησλ:
- Σνπ λ. 4412/2016 ''Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)'' (Α' 147),
- Σσλ άξζξσλ 80-110 λ. 3669/2008 (Α' 116) ''Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο
λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ'' (ΚΓΔ),
- Σνπ λ. 4314/2014 (Α' 265) ''Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β)
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην,
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο'' θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α'
267) ''Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013'', θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) ''Γηαρείξηζε,
έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν
2007 -2013''.
- Σνπ λ. 4278/2014 (Α'157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 ''Άξζε πεξηνξηζκψλ
ζπκκεηνρήο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα'',
- Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) ''Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)- δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο'',
φπσο ηζρχεη
- Σνπ λ. 4250/2014 ''Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ
ηνπ π.δ. 318/1992 (Α'161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο'' (Α' 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1
απηνχ,-(Μέρξη ηηο 31/12/2016) ηνπ λ. 3886/2010 (Α' 173) ''Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά
ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ
Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία
92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)'' ,
- Σνπ λ. 4129/2013 (Α' 52) ''Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην''.
- Σνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) ''πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο
δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε'',
- Σνπ λ. 4013/2011 (Α' 204) ''χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ..''.
- Σνπ λ. 3861/2010 (Α' 112) ''Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο''.
- Σνπ λ. 3548/2007 (Α' 68) ''Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ
ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο''..

- (Μέρξη ηηο 31/12/2016) ηνπ π.δ 113/2010 (Α 194) ''Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ
ηνπο Γηαηάθηεο'', φπσο ηζρχεη
- Σνπ λ. 3310/2005 ''Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ'' (Α' 30),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ην π.δ. 82/1996 (Α 66)
''Ολνκαζηηθνπνίεζε σλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο
δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα'', ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ
Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ' αξηζκ. 20977/2007 ( Β' 1673 ) ζρεηηθά κε ηα
''Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005'', θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ππ' αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β# 1590)
''Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο''.
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α' 248) ''Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο''.
- Σηο 440 πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο ηζρχνπλ.
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα
θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε
θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά.

Α Ρ Θ ΡΟ 3ο -ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ
α) Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δώδεκα (12)
μήνερ.
Όιεο νη πξνζεζκίεο αξρίδνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 147 παξ.2
ηνπ Ν. 4412/16).
Παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 παξ. 8
πεξηπη. α' θαη β' θαη παξ. 9 θαη 10 ηνπ Ν. 4412/16. Οη πνηληθέο ξήηξεο νη νπνίεο ζα
εθαξκνζηνχλ ζα είλαη απηέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν. 4412/16.
ηνλ αλάδνρν γηα θάζε κέξα ππαίηηαο απφ κέξνπο ηεο ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο, είηε αξρηθήο είηε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ εγθξηζείζεο παξάηαζεο
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 15% ηεο κέζεο εκεξήζηαο άμηαο ηνπ έξγνπ γηα 20% ηεο
πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο
εκέξεο 15% ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα
νξίδεηαη ζε 20% ηεο κέζεο εκεξήζηαο άμηαο ηνπ έξγνπ.
Ζ ζπλνιηθή πνηληθή ξήηξα δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 6% ηνπ νιηθνχ πνζνχ ηεο
ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α..
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο - ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο θαηαζέηεη εγγχεζε
εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 πεξίπησζε β ηνπ Ν. 4412/2016.

θαιήο

A Ρ Θ Ρ Ο 5ο - ΠΛΗΡΩΜΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζην ηέινο θάζε κήλα θαη ζηεξίδνληαη
ζηηο αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο θαη ζηα πξσηφθνιια παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/16.
Καηά ηελ πιεξσκή θάζε πηζηνπνίεζεο ν αλάδνρνο πξνζθνκίδεη απνδείμεηο
θαηαβνιήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζηα νηθεία ηακεία θαζψο θαη βεβαηψζεηο
εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ γηα ην πηζηνπνηνχκελν αλαθεθαιαησηηθά πφζν
πξνο ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο (ΗΚΑ, ΣΜΔΓΔ θιπ.)

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο - ΔΙΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΒΑΡΤΝΟΤΔ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ
ηα γεληθά έμνδα ηνπ αλάδνρνπ θαη φθεινο απηνχ πνπ νξίδεηαη παξαθάησ,
πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ εηδηθέο δαπάλεο εθφζνλ ζα δεηεζεί απφ ηνλ
εξγνδφηε.
α) Οη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γηα
εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο.
β) Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, γηα δηαπίζησζε ηεο
θαηαιιειφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο εθηεινχκελεο
εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο αλαθεξφκελεο ζην ηηκνιφγην.
γ) Ζ ζχληαμε ησλ ηεπρψλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ, πξσηνθφιισλ, κεηά ησλ
απαξαίηεησλ ζρεδίσλ θαη δαθηπινγξάθεζε ησλ ζε αλάινγν αξηζκφ αληηηχπσλ βάζεη
ησλ ζηα δηπιφηππα ηεχρε θαηακεηξήζεσο αλαγξακκέλσλ ζηνηρείσλ, πνπ ιήθζεθαλ
ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ απφ ηνλ επηβιέπνληα παξνπζία ηνπ αλάδνρνπ ηα νπνία
ππνβάιινληαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.
Ζ εξγαζία απηή ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληα
κεραληθνχ
ψζηε λα είλαη άξηην θαη αθξηβήο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα
πξνζθνκίδνληαη γηα έιεγρν ζηνλ επηβιέπνληα
δ) Ζ ιήςε θσηνγξαθηψλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζε έληππε θαη
ειεθηξνληθή κνξθή
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο - ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ
Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη
ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 157 , ην
άξζξν 171 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 172 θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ
ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, νξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) κήλεο. Δηδηθφηεξα γηα ηηο
εξγαζίεο πξαζίλνπ επηζεκαίλεηαη φηη έλα κήλα κεηά ηελ ηειηθή επηκέηξεζε ζα γίλεη ε
πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ πξαζίλνπ θαη εθφζνλ ην θπηηθφ πιηθφ είλαη ζε
θαιή θαηάζηαζε (έρεη θπηεπηεί ζσζηά θαη δελ ππάξρεη θίλδπλνο λα μεξαζεί είηε απφ
θαθή θχηεπζε είηε απφ έιιεηςε θξνληίδαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κήλα ζπληήξεζεο).
Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ πξαζίλνπ ζα γίλεη κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ φινπ
έξγνπ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο - ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ - ΔΤΘΤΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη θαζαξηφηεηαο
ηνπ, γηα ηελ έθδνζε ελδερφκελα απαηηνχκελσλ αζηπλνκηθψλ αδεηψλ εξγαζίαο,
θαζψο θαη γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά αζηπλνκηθέο
δηαηάμεηο θαη εξγαηηθνχο λφκνπο, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ηηο θνηλσληθέο
αζθαιίζεηο θιπ.
O Aλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πιηθψλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, σο θαη
αζθάιεηαο ηνπ ελ γελεί εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ επηβιεπνκέλσλ θαη παληφο
ηξίηνπ θαη κάιηζηα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επηβιεπνχζεο ππεξεζίαο, ηνπο
ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο κνλνκεξψο θάζε επζχλεο γηα νπνηαδήπνηε απ' ηε κε
θαιή εθαξκνγή ηνπο θαη ζπλέπεηα.
Οξηζκέλεο εμάιινπ εξγαζίεο ιφγσ ηεο παξνπζίαο αγσγψλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο θαη
ηδησηηθήο σθέιεηαο θαη άιισλ εκπνδίσλ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ κεηά πξνζνρήο κε
ηα ρέξηα, απνθιεηφκελεο γηα ηελ πεξίπησζε απηή ηεο ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα ιεθζνχλ απφ ηνλ εξγνιάβν φια ηα αλαγθαία
κέηξα γηα απνθπγή αηπρήκαηνο ζηνπο εξγαδφκελνπο ε δηαβαηέο θαη νπνηαδήπνηε
βιάβε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο , ππφλνκνπο σο θαη ηηο παξαθείκελεο
νηθνδνκέο.
Οπνηαδήπνηε δεκία ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ εξγνιάβν ε δε επαλφξζσζε ζα
γίλεη ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ.

θάζε εξγαζία δηα απνθάιπςε ησλ αγσγψλ θνηλήο ε ηδησηηθήο σθέιεηαο αλεμάξηεηα
δπζρεξεηψλ ζα πιεξσζεί κε ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ 1νπ ησλ ρσκαηνπξγηθψλ δειαδή
ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ.
Καηά ζπλέπεηα ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ε αηπρήκαηνο ν αλάδνρνο είλαη ν κφλνο
ππεχζπλνο αζηηθά θαη πνηληθά θαη κάιηζηα γηα δεκίεο θαη αηπρήκαηα είηε ζην
πξνζσπηθφ ηνπ (εξγάηεο, ππάιιεινπο θιπ.) είηε ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ
εξγνδφηε, είηε ζε ηξίηνπο ιφγσ παξάβαζεο ε παξάιεηςεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ
αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα.
Άξα ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππφρξενο γηα ηελ ηπρφλ θαηαβνιή απνδεκίσζεο
θαη έρεη θάζε άιιε αζηηθή ε πνηληθή επζχλε απ' φπνπ θαη αλ πξνθχπηεη απφ ηελ
εθηέιεζε ησλ έξγσλ, αθφκε θη' αλ απηφ δελ νθείιεηαη ζηελ ππαηηηφηεηα ε παξάιεηςε
ηνπ αιιά ζε ηπραίν γεγνλφο.
Ο αλάδνρνο επίζεο ζα πξέπεη λα νξίζεη ζπληνληζηή αζθαιείαο .
Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην*.
8.1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην
πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην,
ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή
επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.4412/16 (αξ.
138 παξ.7).
8.2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο
ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/16 (αξ. 138
παξ.7).
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.)
ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01 (Β' 266), ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 (Β' 686) θαη
ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02 (Β' 16), 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 : Ν.4412/16 (αξ. 138 παξ.7).
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο
ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα
δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.
111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49).
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη
απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε
ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ
κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν
έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία).
----------------------------------------------------------------------------------------* H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην
παξάξηεκα Η
ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.
** O Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο
δηαηάμεηο
ησλ : Ν.1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ.
----------------------------------------------------------------------------------------8.3. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί
ηα αθφινπζα :
8.3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο
Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα :
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε
πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν

πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ
3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ
ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ.
305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/16 (αξ. 138 παξ.7).
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο
(ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ
Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε
ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο,
ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε,
εμνπιηζκφο, θιπ).
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα
πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα
απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη
πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.)
ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/16 (αξ. 138 παξ.7).
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96
(αξ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα
έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν
Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ).
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην
θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ
πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε
ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7)
θαη ζηηο ΤΑ : ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.)
ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.4412/16 (αξ. 138 παξ.7).
2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3
παξ.4), φηαλ :
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή.
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο
:Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξάξηεκα ΗΗ).
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή
ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη
πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α' ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011)
θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ.
3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/19.9.2000 β' 116 ηνπ (η.)
ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/16 (αξ. 170 παξ.7 θαη άξζξν 172
παξ. 8).
4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ
Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3
παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ  ΑΤ θ αη ηελ θαηάξηηζε ηνπ Φ ΑΤ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.)
ΤΠΔΥΩΓΔ.
8.3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο - ηήξεζε
ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :

α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο
απφ 50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4).
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη
ζην έξγν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4
έσο 25).
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε
ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο
Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο.
Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ
αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο,
ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9).
δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ η νπ αλαδφρνπ θαζψο θα ησλ : ηερληθνχ
αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην
εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ :
1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ
εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ
εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8).
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα
αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο
Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1). Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη
ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ
αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα
επηζεψξεζε εξγαζίαο. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη
ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα
αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη
Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε
θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. ε
πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν.
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ
αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43
παξ.2β). Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ
αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. Ο
αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο
πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ
νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο
24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί
ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ
αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν
αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43
παξ.2γ).
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9).
8.3.3 Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο
(ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε
εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην
ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.)
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο
θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο
Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ
γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν
ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ.
8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.
8.3.4 πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Μέηξσλ
Αζθάιεηαο (ΖΜΑ)

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα
ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α. ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην
Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ,
λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ
αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν
ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο.
8.4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ
ζην εξγνηάμην.
8.4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ
εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο :
α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ
εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ
ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1).
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ
ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία
ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ
305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2).
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ,
πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ
ηνπο θ ηλδχλνπο η σλ ε γθαηαζηάζεσλ α πηψλ : Π Γ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ
305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6).
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ
δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ
ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή
αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96
(αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45).
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ
εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ,
ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96
(αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14).
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο,
θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο
ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο
πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ :
Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη
ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96
(αξ.9,παξ.γ).
8.4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε # ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε εθθφξησζε # ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή
δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ,
ζχκθσλα κε : - Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: ''Οδεγίεο
ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ'' (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7)
- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ #Τπνρξεψζεηο θαη
κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία
πεδψλ#
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 # 11 θαηαξ.52 )
θαη ηελ ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46).
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ
ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη
ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44).

γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη
λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ
ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96
(αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35).
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο
θφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη
άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ
305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ
παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30).
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ :
α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο
νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ)
πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο :
Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10.
8.4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ.
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ
ΠΓ 304/00 (αξ.2).
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ
κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ
κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ,
θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ),
Ν1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ
89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12
παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03,
ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35).
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β#,
ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα
εμήο ζηνηρεία :
1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο
2. Άδεηα θπθινθνξίαο
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.
4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV,
κέξνο Β#, ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1).
εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.
6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε
- εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα
θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α
παξ.3 θαη 6).
7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο,
ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ
ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ).
8.5.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη
πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ
εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα,
πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην
είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα
αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :
8.5.1 Καηεδαθίζεηο :
Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ
31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94,
Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ

Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ
3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ
ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09.
8.5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο :
Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ
3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95
θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.
12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ).
8.5.3 Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο # δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε
χςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο.
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ
16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96
(αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ).
8.5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο
ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9
παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ
αξ.νηθ.16289/330/99.
8.5.5 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο,
θιπ.)
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4
παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12).
8.5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ.
(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί
παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα
ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00
κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89
θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4
παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη
ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ
2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10).
5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα
(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο
θιπ κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81
(αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ
3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη
παξ.13).
8.6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο - ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΗ ΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΠΙΝΑΚΙΓΔ
Ο εξγνιάβνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη θάζε θαζνιηθή δηαθνπή ηεο
θπθινθνξίαο ησλ θαηαζθεπαδφκελσλ απφ απηφλ, νδψλ απαξαίηεηα ζα ζπλελλνείηαη
πξνεγνπκέλσο κε ηελ Τπεξεζία θαη ην αξκφδην ηκήκα ηεο ηξνραίαο θηλήζεσο.
Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο
θαζνδήγεζεο ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαζψο θαη λπθηεξηλά θσηεηλά ζήκαηα
θιπ.
Δπίζεο κε δαπάλεο ηνπ νθείιεη λα πεξηθξάμεη θάζε επηθίλδπλε γηα ηελ θπθινθνξία
νρεκάησλ θαη πεδψλ ζέζε θαη λα ηελ επηζεκάλεη κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ
λπθηεξηλψλ ζεκάησλ θιπ.
Δπίζεο ν εξγνιάβνο κε δαπάλε ηνπ νθείιεη λα ηνπνζεηήζεη ζε φια ηα επί κέξνπο
έξγα πνπ εθηειεί θαη ζηηο πην εκθαλείο ζέζεηο μχιηλα εκπφδηα, πνπ λα αλαγξάθνπλ
ηνλ ηίηιν ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο πνπ εθηειεί ηα έξγα, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηνλ
αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ εξγνιάβνπ.

Δπίζεο λα εμαζθαιίδεη αζθαιείο δηαβάζεηο ησλ αθάιππησλ ηάθξσλ ζε επίθαηξα
ζεκεία κε ππφδεημε επηβιέπνληα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο - ΠΡΟΩΠΙΚΟ
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, γεληθά, πξέπεη
λα είλαη εηδηθεπκέλν θαη πεπεηξακέλν γηα ην είδνο θάζε εξγαζίαο.
Ζ επίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε θάζε εξγάηε,
ηερλίηε θιπ. εθφζνλ Καηά ηελ θξίζε ηεο, απηφο δελ θαηέρεη ηα απαηηνχκελα θαηά ηελ
επηζηήκε θαη ηελ πείξα πξνζφληα, γηα θαλνληθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλέιαβε
ή είλαη απεηζήο, πξνθιεηηθφο, θίιεξηο θιπ. Ο εξγνιάβνο αξλνχκελνο ή αλαβάιισλ
ηελ εθηέιεζε ελδερφκελεο δηαηαγήο ηεο επίβιεςεο γηα απνκάθξπλζε νξηζκέλνπ
πξνζσπηθνχ, ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα 6,0 επξψ γηα θάζε εκέξα πνπ
παξέξρεηαη, απφ ηεο ιήςεο ηεο ζρεηηθήο δηαηαγήο.
Ο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, ζθνπφ
έρεη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηέιεηαο θαη κε νκαιφ ηξφπν απνπεξάησζεο ησλ ηερληθψλ
θαηαζθεπψλ θαη ζε Κακία πεξίπησζε δελ ζα εξκελεπηεί φηη θαζηζηά ζπκκέηνρν ηνλ
εξγνδφηε ζηηο νπνηεζδήπνηε παξαβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηηο ελ γέλεη θαθέο
ζπλέπεηεο ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο ηνπ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο - ΤΛΙΚΑ - ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΙΥΤΟΤΔ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ, ηζρχνπλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τ.Γ.Δ
πνπ κλεκνλεχνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ θαη νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη
δηαηαγέο πνπ ηζρχνπλ ηνπ ππνπξγείνπ εζσηεξηθψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε
έξγσλ νδνπνηίαο.
Γηα φπνηεο εξγαζίεο, ζηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κλεκνλεχνληαη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πξέπεη λα είλαη άξηζηεο
πνηφηεηαο θαη ηεο απνιχηνπ εθινγήο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο πνπ δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ κε θαηάιιεισλ απφ απηά. ε
εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ππφθεηληαη θαη νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο, γηα δηαπίζησζε φηη
εθηειέζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ.
Απηέο ππφθεηληαη επίζεο ζηνλ έιεγρν ηνπ επηβιέπνληα ν νπνίνο κπνξεί λα
δηαηάμεη ηελ θαζαίξεζε , απνθαηάζηαζε ηπρφλ θαθφηερλνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ,
εξγαζίαο.
Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα δεηγκαηνιεςίαο ζε θάζε ζηηγκή θαη ειέγρνπ ηεο
πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ, εξγαζηψλ, ρξεζηκνπνηνχζα γη' απηφ αλαγλσξηζκέλν
εξγαζηήξην θαη ν αλάδνρνο ζα δηαζέζεη ηηο απαηηνχκελεο γη' απηφ δαπάλεο, γηα ιήςε
δνθηκίσλ, απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη απνδεκίσζε ηνπ
εξγαζηεξίνπ γηα ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα εθδψζεη.
Θα γίλεηαη δεηγκαηνιεςία κε δνθίκηα θπβηθά αθκήο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
θαλνληζκφ ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο ΦΔΚ 315 Β/17-4-97.
Γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα :
Σν δηαζηξσκέλν ζε κία εκέξα ζθπξφδεκα απνηειεί κία παξηίδα θαη γίλεηαη
δεηγκαηνιεςία κε έμη δνθίκηα(6), γηα εκεξήζηα πνζφηεηα πέξαλ ησλ 150 κ3 γίλεηαη
δεηγκαηνιεςία κε δψδεθα (12) δνθίκηα. Γηα εκεξήζηα δηαζηξσκέλε πνζφηεηα
κηθξφηεξε ησλ 20 κ3 εθ φζνλ απηή κεηαθέξεηαη κε έλα απηνθίλεην γίλεηαη
δεηγκαηνιεςία κε ηξία (3) δνθίκηα ελψ αλ κεηαθέξεηαη κε πεξηζζφηεξα κε δχν
ηξηάδεο (2*3) δνθηκίσλ απφ δχν ηπραία απηνθίλεηα.
Γηα εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα :
Ζ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη κε έμη (6) δνθίκηα γηα δηαζηξσκέλν ζθπξφδεκα κηαο εκέξαο ή
κε δψδεθα(12) εθφζνλ ε εκεξήζηα πνζφηεηα ππεξβαίλεη ηα 150 κ3.
Ωο πξνο ηνπο ειέγρνπο θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο επαλέιεγρνπο θ.η.ι. ηζρχνπλ φια ηα
αλαθεξφκελα ζηνλ Κ.Σ.. 97 γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα κηθξψλ έξγσλ .

Γνθηκέο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλνληαη φπνπ απαηηνχληαη είηε ζε δίθηπα πδξεχζεσο
-απνρεηεχζεσο θαη θεληξηθήο ζέξκαλζεο ή ζε ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ.
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ , σο άκεζνο θαη θπξίσο ππεχζπλνο γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε
ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ , ππνρξενχηαη λα ειέγρεη ζπζηεκαηηθά θαη απφ θνληά ηελ
πνηφηεηα ησλ πιηθψλ. Σν εξγαζηήξην φπνπ ζα γίλεηαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ
πιηθψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ , κεραλήκαηα εξγαιεία θαη
ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ ειεγρφλησλ πιηθψλ
ψζηε λα είλαη απηά
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ νηθείσλ Π.Σ.Π.
Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ πνπ απαηηνχληαη
ζχκθσλα κε ηηο Π.Σ.Π. ηνλ Καλνληζκφ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο(Κ.Σ..) θαη η'
αλαθεξφκελα θαησηέξσ πνπ επέρνπλ ζέζε ζπκβαηηθνχ ζηνηρείνπ ζα βαξχλεη ηνλ
αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη ζα δηελεξγείηαη κε ηα εξγαζηήξηα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα
(ΚΔΓΔ,ΠΔΓΔ, εξγαζηεξηαθά θιηκάθηα Γ.Σ.Τ.) ή κε άιια αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα
απφ ην ΚΔΓΔ.
Α. ΤΜΠΤΚΝΩΔΗ
1. θάθεο νξπγκάησλ ή εδξάζεσο επηρσκάησλ αλά 300 κ. κήθνπο ή κηθξφηεξνπ
απηνηεινχο ηκήκαηνο ζε θάζε θιαδν νδνχ.
2. Δπηρσκάησλ θαη ζηξψζεσο εμπγηάλζεσο αλά 1000 κ3 ζπκπ. φγθνπ
3. Τπνβάζεσλ θαη βάζεσλ κεραληθψο ζηαζεξνπνηνχκελσλ ζε θάζε ζηξψζε αλά 300
κ. κήθνπο θιάδνπ νδνχ.
4. Βάζεσλ ζηαζεξνπνηνχκελσλ κε ηζηκέλην αλά 200 κ. θιάδνπ νδνχ.
5. Αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ αλά 200 κ. κήθνπο θιάδνπ νδνχ.
ΈΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΘΔΝΣΑ ΣΑΠΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ.
Πξνζδηνξηζκφο πνζνζηνχ αζθάιηνπ , εχξεζε θνθθνκεηξηθήο θαη έιεγρνο βαζκνχ
ζπκπχθλσζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4.11 ησλ Π.Σ.Π. Α265 θαη Α260 θαη έιεγρνο
ηειηθνχ πάρνπο ηάπεηα θαη θαη # ειάρηζην 2 δνθηκέο.
Γνθηκέο 3 αλά 4000 κ2
Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα δεηγκαηνιεςίαο ζε θάζε ζηηγκή θαη ειέγρνπ ηεο
πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ , εξγαζηψλ .
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