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υνημμένα: 
1. Σεχνική έκθεςη του έργου 
2. Προμέτρηςη 
3. Προϋπολογιςμόσ  
4. Σιμολόγιο μελέτησ 
5. υγγραφή Τποχρεώςεων  
6. ΑΤ  
7. ΦΑΤ  

 

 

 

Μυτιλήνη, ΑΠΡΙΛΙΟ 2022 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      ΕΡΓΟ:  ΕΠΕΚΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ   
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                                             ΑΠΟ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΜΕ ΣΗΝ   
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                      ΜΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΩ ΣΗΝ Β.          
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                                       ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΣΗ      
ΣΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ                                      
                         

Σ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 
 

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται να γίνει θ επζκταςθ του θλεκτροφωτιςμοφ τθσ 
οδοφ Ελ. Βενιηζλου  από το φψοσ τθσ οδοφ Μυρογιάννθ ζωσ τθν οδό Β. Κραπαγιϊτθ. 
υγκεκριμζνα κα τοποκετθκοφν 22 φωτιςτικά φψουσ 4 μζτρων με φωτιςτικό ςϊμα κωνικοφ 
τφπου με πλακζτα LED ιςχφοσ 40W με ςκοπό τον επαρκι φωτιςμό του χϊρου. 

Αναλυτικά θ εγκατάςταςθ κα αποτελείται από:  
 
Α) Ιστό 
α) Ο ιςτόσ κα είναι ςυνολικοφ φψουσ 4,6m (4m πάνω από το ζδαφοσ ),  
β) κα είναι ςτακερισ διατομισ από χαλυβδοςωλινα κυκλικισ διατομισ διαςτάςεων Φ102 
χωρίσ εγκάρςια ραφι και το κάτω άκρο του κορμοφ, κατά μικοσ 600mm, πακτϊνεται ςτθ 
βάςθ του.  
γ) κα φζρει διακοςμθτικι ποδιά από χυτοπρεςςαριςτό κράμα αλουμινίου αποτελοφμενθ από 
δφο ςυναρμολογοφμενα μζρθ μζςω 4αρων κοχλιϊν.  
δ)Επίςθσ κα φζρει ακροκιβϊτιο ειςαγωγισ που κα προςαρμόηεται ςτο ςωλινα Φ89mm και ςε 
φψοσ ίδιο με τθ χυτοςιδθρά βάςθ. 
 
Β) Φωτιστικό σώμα κωνικοφ τφπου, με ταμπλέτα LED . 

Σο ςϊμα και το καπάκι του φωτιςτικοφ (τετραγωνικό πρίςμα πλευράσ περίπου 50cm), 
κα είναι καταςκευαςμζνα από χυτοπρεςςαριςτό κράμα αλουμινίου, βαμμζνα με 
πολυεςτερικό χρϊμα ποφδρασ ςε χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. το χϊρο που δθμιουργείται 
για το λαμπτιρα LED και κάτω από το καπάκι, κα προςαρμόηεται ανταυγαςτιρασ αλουμινίου, 
ανεςτραμμζνθσ μορφισ για ςτακερι οπτικι απόδοςθ και ελαχιςτοποίθςθ τθσ φωτορφπανςθσ. 

Η απόδοςθ του λαμπτιρα κα είναι τουλάχιςτον 70Lm/W, ενϊ ο ελάχιςτοσ χρόνοσ ηωισ 
κατά τον οποίο τουλάχιςτον το 50% των λαμπτιρων κα βρίςκεται ςε λειτουργία κα είναι ίςοσ 
προσ 30.000 ϊρεσ λειτουργίασ. 

Ανάμεςα ςτο ςϊμα και το καπάκι κα τοποκετείται ειδικό ολόςωμο διαφανζσ 
πολυκαρβονικό κάλυμμα (φψουσ περίπου 35cm), ανκεκτικό ςτθ UV ακτινοβολία που κα 
προςαρμόηεται με ειδικά παρεμβφςματα. Σο ςϊμα κα ανοίγει μζςω άρκρωςθσ ϊςτε να μθν 
χρειάηεται να κατζβει το φωτιςτικό από τον ιςτό κατά τθν ςυντιρθςθ και επιςκευι του 
φωτιςτικοφ Θα διακζτει προςταςία ζναντι υγρϊν και ςτερεϊν ςωματιδίων ΙΡ66, αντοχι ςτθν 
μθχανικι κροφςθ  ΙΚ08 και κλάςθ Μόνωςθσ Class I. Θα ςυνοδεφεται από επίςθμα 
πιςτοποιθτικά δοκιμϊν τφπου, ςτεγανότθτασ. Σo φωτιςτικό πρζπει να ςυνοδεφεται με 
ςιμανςθ CE και  ΕΝΕC. 

Επίςθσ ςτθ μελζτθ περιλαμβάνονται και οι εξισ επιμζρουσ εργαςίεσ/υλικά:  
 θ εκςκαφι τάφρου πλάτουσ 0,50 και βάκουσ τουλάχιςτον 0,40 cm, 
 θ τοποκζτθςθ ςιδθροςωλινα DN 50mm προςταςίασ υπογείων καλωδίων, για τθν 

διζλευςθ του καλωδίου, 
 το καλϊδιο ΝΤΤ 4Χ6  



 θ πλιρωςθ τθσ τάφρου με ςκυρόδεμα  πάχουσ 0,10 cm  
 θ τοποκζτθςθ πλαςτικοφ πλζγματοσ προςταςίασ χρϊματοσ πορτοκαλί πάνω από τθν 

ςιδθροςωλινα. 
 θ αποκατάςταςθ τθσ τάφρου με αςφαλτικό ι με επαναχρθςιμοποίθςθ πλακϊν ι 

ςκυροδζματοσ, όπου απαιτείται, ανάλογα με τθν πρωτφτερθ κατάςταςθ του 
οδοςτρϊματοσ. 

 τα καλϊδια τροφοδοςίασ των φωτιςτικϊν ςωμάτων που οδεφουν εντόσ των ιςτϊν 
3Χ1,5. 

 H προμικεια και προςκόμιςθ επί τόπου, του ιςτοφ και τθσ βάςθσ του από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα (60Χ60Χ60cm), με ενςωματωμζνο κλωβό αγκφρωςθσ από γαλβανιςμζνεσ 
εν κερμϊ ράβδουσ και ςωλινα ανόδου των καλωδίων, διαμορφωμζνθσ ςφμφωνα με τα 
Πρότυπα Καταςκευισ Ζργων (ΠΚΕ). Περιλαμβάνεται και θ απαιτοφμενθ εκςκαφι.  

 Tο μονό ακροκιβϊτιο του ιςτοφ, με τθ κυρίδα που κα ςτεγανοποιεί με ελαςτικό 
παρζμβυςμα και τθ διάταξθ μανδάλωςισ τθσ. Ο βακμόσ προςταςίασ του ακροκιβωτίου 
κα είναι τουλάχιςτον IP54 και κα μπορεί να δεχτεί καλϊδιο ωσ και 6mm2. 
Περιλαμβάνονται οι απαιτοφμενεσ αςφάλειεσ. 

 Οι ακροδζκτεσ των αγωγϊν γείωςθσ. 
 Oι απαιτοφμενεσ θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ.  

Η ςφνδεςθ τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ κα γίνει ςε πίλαρ. 
Ο νζοσ κλάδοσ κα αςφαλιςτεί ςε μία γενικι αςφάλεια και κα ρυκμίηεται από  

αςτρονομικό χρονοδιακόπτθ αφισ.  
Ωσ τρόποσ εκτζλεςθσ του ζργου προτείνεται θ εργολαβία κατόπιν απευκείασ ανάκεςθ. 
Σο ζργο που είναι προχπολογιςμοφ 60.000,00 € κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ 

του Διμου 
Ωσ χρόνοσ εκτζλεςθσ ορίηονται οι πζντε  (5) θμερολογιακοί μινεσ από τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ. 
ΑΠΡΙΛΙΟ   2022 

 
                                                         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
        Ο ΤΝΣΑΞΑ                  Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ                                 Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ    
                                                     ΣΜΗΜΑΣΟ Η/Μ                                  ΔΙΕΤΘΤΝΗ  Σ.Τ.Δ.Μ 
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ΕΡΓΟ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛ Υ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΈΩΣ
ΤΗΝ Β. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ –ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

1 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 15,002 m3

2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΝΑΟΙΚ 20.30 15,004 m3

3 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

ΝΑΟΙΚ 20.05.01 15,006 m3

4 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από
σκυρόδεμα C16/20

ΝΑΟΔΟ Β29.3.2 20,009 m3

5 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 140,0011 m2

6 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.με πλάκες έγχρωμες, επίπεδες ή
ραβδωτές, από σκυρόδεμα, διαστ.40*40   (με οδευση τυφλών)  και λιθινα πλακίδια
20*10*3 Ομοίου σχεδίου με τη υφιστάμενη πλακόστρωση

ΝΑΟΔΟ Α\Β81.1 140,0012 m2

7 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΝΑΟΔΟ Δ01 50,0013 m

8 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού ΝΑΟΔΟ Δ08.Α 25,0014 m2

2. ΦΩΤΙΣΜΟΣ

1 Ιστός οδοφωτισμού από χαλυβδοσωλήνα με την βάση του από σκυρόδεμα, ΝΑΗΛΜ Τ60.10.04 22,0016 ΤΕΜ

2 Φωτιστικό σώμα κωνικού τύπου, με πλακετα  LED 40w ΝΑΗΛΜ
Τ\60.10.20.05

22,0017 ΤΕΜ

3 Αστρονομικός ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης ΑΤΗΕ Ε\9346.3.0 1,0019 ΤΕΜ

4 Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm ΑΤΗΕ Ν9342.1 3,0020 ΤΕΜ

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΕΛ .ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΜ

Σελίδα 1 από 1



ΕΡΓΟ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛ Υ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΈΩΣ
ΤΗΝ Β. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ –ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα, με χρήση
συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

1 ΝΑΟΙΚ
22.10.01

15,00 28,00 420,002 m3ΟΙΚ 2226

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

2 ΝΑΟΙΚ 20.30 15,00 0,90 13,504 m3ΟΙΚ 2171

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
με χρήση μηχανικών μέσων σε
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

3 ΝΑΟΙΚ
20.05.01

15,00 4,50 67,506 m3ΟΙΚ 2124

Κατασκευή τοίχων,
πεζοδρομίων γεφυρών,
επένδυσης πασσαλοστοιχιών
κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20

4 ΝΑΟΔΟ
Β29.3.2

20,00 104,00 2.080,009 m3ΝΟΔΟ 2532

Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

5 ΝΑΟΙΚ
22.20.01

140,00 7,90 1.106,0011 m2ΟΙΚ 2236

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,
νησίδων κ.λ.π.με πλάκες
έγχρωμες, επίπεδες ή
ραβδωτές, από σκυρόδεμα,
διαστ.40*40   (με οδευση
τυφλών)  και λιθινα πλακίδια
20*10*3 Ομοίου σχεδίου με τη
υφιστάμενη πλακόστρωση

6 ΝΑΟΔΟ
Α\Β81.1

140,00 22,81 3.193,4012 m2ΝΟΔΟ 2922

Τομή οδοστρώματος με
ασφαλτοκόπτη

7 ΝΑΟΔΟ Δ01 50,00 1,00 50,0013 mΟΙΚ 2269Α

Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας αστικής οδού

8 ΝΑΟΔΟ Δ08.Α 25,00 9,30 232,5014 m2ΝΟΔΟ 4521Β

Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ –ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 7.162,907.162,90

2. ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ιστός οδοφωτισμού από
χαλυβδοσωλήνα με την βάση
του από σκυρόδεμα,

1 ΝΑΗΛΜ
Τ60.10.04

22,00 1.054,50 23.199,0016 ΤΕΜ

Φωτιστικό σώμα κωνικού
τύπου, με πλακετα  LED 40w

2 ΝΑΗΛΜ
Τ\60.10.20.05

22,00 550,00 12.100,0017 ΤΕΜΗΛΜ 103

Αστρονομικός ηλεκτρονικός
χρονοδιακόπτης

3 ΑΤΗΕ
Ε\9346.3.0

1,00 174,04 174,0419 ΤΕΜΗΛΜ 53

Ράβδο γείωσης χαλύβδινη
επιχαλκωμένη μήκους
1500mm

4 ΑΤΗΕ Ν9342.1 3,00 127,85 383,5520 ΤΕΜΗΛΜ 5

Σύνολο : 2. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 35.856,5935.856,59

Σε μεταφορά 43.019,49

Σελίδα 1 από 2



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1 2 3 54 6 7 8 9

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

10

Είδος ΕργασιώνΑΑ
Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

43.019,49

7.743,51

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

50.763,00

7.614,45

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

58.377,45

1.375,04

Άθροισμα 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών

59.752,49

247,51

Άθροισμα 

ΦΠΑ 17,00%

60.000,00

10.200,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70.200,00

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΕΛ .ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΜ

Σελίδα 2 από 2



ΕΡΓΟ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛ.
ΒΕΝΙΖΕΛ Υ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΈΩΣ ΤΗΝ Β. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τιμαριθμική : 1999Β

Σελίδα 1 από 26
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος

βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.2 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από
σκυρόδεμα C16/20

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που

παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου

κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,
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αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου

σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως

απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),

καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα

προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής

κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη

σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης

και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων

4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που

εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του

οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,

σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση

προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι

10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις

διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε

λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από

εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε

τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
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01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή οπλισμένων τοίχων (θεμέλια και ανωδομή), πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης

πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 104,00

(Ολογράφως) : εκατόν τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β81.1 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.με πλάκες έγχρωμες, επίπεδες ή ραβδωτές,
από σκυρόδεμα, διαστ.40*40   (με οδευση τυφλών)  και λιθινα πλακίδια  20*10*3 Ομοίου
σχεδίου με τη υφιστάμενη πλακόστρωση

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες,

επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm.και λιθινων  πλακών

με την επιφάνεια σκαρπιτσαριστή, ορθογωνικής διατομήςδιαστάσεων 20χ10εκ. και πάχους 3εκ ομοίου

σχεδίου με τη υφιστάμενη πλακόστρωση

Για την πλήρη πλακόστρωση από αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων

διαστάσεων 40x40 cm, οποιασδήποτε επιφάνειας πεζοδρομίων,νησίδων , η οποία   περιλαμβάνει και

την όδευση τυφλών και ατόμων με ειδικές ανάγκες   ανεξαρτήτου σχεδίου , με αντιολισθηρές πλάκες

βαριάς κυκλοφορίας(κατηγορίας

Ι)                                                                                         ,

πάχους τουλάχιστον 4 εκ.,άνω στρώσης πάχους τουλάχιστον 2,5εκ με έγχρωμο ή λευκό τσιμέντο(της

επιλογής της υπηρεσίας), διαστάσεων τσιμεντοπλακών 0,40x0,40μ, οι οποίες θα πληρούν πλήρως τις

προδιαγραφές του τ.Υ.Δ.Ε(Π.Τ.Π.Δ.Τ 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ) και οι οποίες θα συγκολλούνται

με κονίαμα σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 87.

 -  η προμήθεια και μεταφορα λίθινων πλακιδιων επιφάνειας σκαρπιτσαριστής διαστάσεων 10*20*3 εκ

θα αποζημιωθεί χωριστά

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και

αρμολόγησης,

- η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5

- 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου

ανά m3,

 η τοποθέτηση των λίθινων πλακιδίων

- η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3

μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως.

α)  Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων    (ΝΑΟΔΟ Β81)  m2    1x           17,3 =

17,30
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γ       Εργ     (001)   h     0,25x       10,12 =            2,53

δ)     Τεχν     (003)   h     0,20x        14,9 =            2,98

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

                                                   Αθροισμα                22,81

Τιμή ενός m2 δρχ 22,81

είκοσι δύο και ογδόντα ένα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,81

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση

ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να

προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,

τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,00

(Ολογράφως) : ένα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.Α Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή μετά

την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20,

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις

κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος", συμπυκνωμένου πάχους 50 mm, αστικών οδών, με χρήση

διαστρωτή ασφάλτου (finisher).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες λόγω στενότητος χώρου, η προειδοποίηση των οδηγών να μην

σταθμεύουν τα οχήματά τους στις προς ασφαλτόστρωση οδούς με ευδιάκριτα έντυπα μηνύματα, καθώς

και η τυχόν απαιτούμενη μετακίνηση των οχημάτων μη συμμορφωθέντων οδηγών.

- Η διάνοιξη οπών αγκύρωσης (πικούνισμα) με κατάλληλο μηχάνημα (τύπου Arrow) οδών που δεν έχουν

υποστεί φρεζάρισμα.

- Η εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα ψυχρού τύπου σε αναλογία

τουλάχιστον 500 gr/m2.

- Η προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, διάστρωση με finisher και συμπύκνωση του

ασφαλτοσκυροδέματος.

- Η εργοταξιακή σήμανση σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης ασφαλτόστρωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,30

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Τ60.10.04 Ιστός οδοφωτισμού από χαλυβδοσωλήνα με την βάση του από σκυρόδεμα,

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών οδοφωτισμού από χαλυβδοσωλήνα κυκλικής
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διατομής, διατομής Φ102mm ύψους 4600mm κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού -

Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού", σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί

οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα"

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή χάνδακα (απο προηγούμενο φρεάτιο έως φρεάτιο ιστού και σε ιστό) σε κάθε είδους

έδαφος και η επανεπίχωση τους (διαστάσεις εκσκαφής σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας και τις

υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού) ενδεικτικές διαστάσεις 0,40cmΠ*0,60cmB στο φυσικό έδαφος

χωρίς να υπολογίζεται το ύψος επένδυσης της τελικής επιφάνειας με πλάκες η λίθους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386

"Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN

10255) από προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο - απο φρεάτιο σε ιστό  με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό

(Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων), με διατομές σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας

τις απαιτήσεις της μελέτης και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού.Η διέλευση των καλωδίων

στα πεζοδρόμια θα γινεται σε σωληνα ΗDPE Φ100 και επι του οδοστρώματος σε σιδηροσωλήνα

γαλβανισμένη 2".

HDPE

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων από HDPE θα γίνει με επικάλυψη άμμου λατομείου και

της σιδηροσωλήνασ με σκυρόδεμα σε ολο το μηκος του χάνδακα ετσι ωστε να εγκιβωτιστεί πλήρως η

σιδηροσωλήνα και ο χαλκός γειωσης προς αποφυγη ηλεκτροχημικής διάβρωσης και με φωσφορίζουσα

ταινία σήμανσης με βάση την τυπική διατομή της μελέτης.

- Τα φρεάτια έλξης εσωτερικών διαστάσεων 40*40cm και επίσκεψης καλωδίων. Δηλ. φρεάτιο

διακλαδώσεως  υπογείων καλωδίων, - δικτύων ηλεκτροφωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα δηλαδή

1) εκσκαφή σε έδαφος οπιοδήποτε τύπου,

2) διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  c20/25  τσιμέντου,

3)δόμιση  πλευρικών επιφανειών με σκυρόδμα C20/25 τσιμέντου  του  πυθμένα,

4) επίχριση  με τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του  φρεατίου

5) επάλειψη των τοιχωμάτων του φρεατίου με κατάλληλο μονωτικό τσιμεντοειδές υλικό,

6) μόνωση του καλύμματος φρεατίου με το πλαίσιο του φρεατίου με κατάλληλο ελαστικό υλικό,  και

εξαγωγή  και  αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων,

7) κατασκευή ξυλότυπου,

8) προσθήκη σιδηρού οπλισμού με σίδερα Φ6mm στίς 4 γωνίες και πλέγμα στίς πλευρικές επιφάνειες

υλικών πλήρως τοποθετημένα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση με το ανάλογο κάλυμμα από  αλουμίνιο

40Χ40Χ6cm και μηχανικής  αντοχή 1.5 tn το οποίο θα επενδυθεί με σκυρόδεμα ή πλάκες για να

επιτευθεί ομοιομορφία με το πεζοδρόμιο και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού

του έργου(τέτοια καλύμματα θα τοποθετηθούν μόνο στα πεζοδρόμια ).

- Οι χάλκινοι γυμνοί αγωγοί γείωσης διατομής 25mm2  και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης

απο προηγούμενο φρεάτιο έως φρεάτιο και φρεάτιο σε ιστό.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών διασταύρωσης της γείωσης αν απαιτείται. Δηλ χάλκινος σφικτήρας,

τύπου (Η) για σύνδεση στρογγυλών πολύκλωνων αγωγών αποτελούμενος απο δύο πλακίδια διαστάσεων

60χ60χ4mm και ένα ενδιάμεσο πλακίδιο διστάσεων 60χ60χ2mm το οποίο παραμβάλεται μεταξύ των δύο

αγωγών. Η σίσφυξη επιτυγχάνεται με τέσσερεις εξάγωνες βίδες ίδιου υλικού διαστάσεων Μ8Χ30mm

κατα ΕΝ 24017 και τέσσερα περικόχλια Μ8 (St/tZn) κατα ΕΝ 24032. Το εξάρτημα θα είναι κατάλληλο

για τοποθέτηση εντός του εδάφους και θα είναι πιστοποιημένο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός σφικτήρα για χάλκινους αγωγούς.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών.Τα ηλεκτρικά καλώδια

τροφοδοσίας των ιστών θα είναι διατομής 3Χ4mm2 (δύο κυκλώματα απο διαστάυρωση με Ελ Βενιζέλου

έως το υψοσ της Ε.Βοστάνη)θα είναι κατηγορίας ΝΥΥ που διέρχονται απο προηγούμενο φρεάτιο σε

φρεάτιο και απο φρεάτιο σε ιστό κατάλληλα για τοποθέτηση σε έδαφος ονομαστικής τάσης 600/1000V

μόνωσης απο PVC σύμφωνα με τα σχεδια της υπηρεσίας και τις υποδείξεις του επιβλέποντα

μηχανικού.

- Κατασκευή  βάσης ιστού φωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την έδραση και στήριξη

ενός ιστού φωτισμού διαστάσεων 0,70*0,70*0,80mΒ που να έχει στο κέντρο κατακόρυφη οπή, για την

διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων και αγωγού γείωσης. Μέσα στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς

οπλισμός B500c που θα αποτελείται απο δύο μανδύες διατομής Φ10/12 τοποθετούμενοι σε σχήμα

ρόμβου,και 8 ράβδους Φ 16mm τρείς ανα παρειά. Η βάση στον μέσον της θα εγκιβωτιστεί σωλήνα pVC

ανάλογης διατομής ελάχιστα μεγαλύτερης αυτής του ιστού που θα πακτωθεί Δηλαδή  υλικά εργασίες

εκσκαφής χειρωνακτικά η με μηχανικά μέσα για την θεμελίωση της βάσης  με ξυλότυπο εμφανων

σκυροδεμάτων. σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της

βαθμού προστασίας ΙΡ 54, μηχανικής προστασίας ΙΚ 08 και CE.
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- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στην πακτωμένη σωλήνα της βάσης με ολα τα υλικά που θα

κανουν ισχυρή την πάκτωση του ιστού οπως ρητίνες, ειδικά τσιμεντοειδή υλικά, με χρήση

καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια

ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία.

- Ο ιστός συνολικού ύψους 4,6m (4m πάνω από το έδαφος ) θα έιναι σταθερής διατομής απο

χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής διαστάσεων Φ102 χωρίς εγκάρσια ραφή , το κάτω άκρο του κορμού

κατά μήκος 600mm παγκτώνεται στην βάση του.Θα φέρει διακοσμητική ποδιά από χυτοπρεσαριστό κράμα

αλουμινίου αποτελουμενη απο δύο συναρμολουγουμενα μέρη μέσω 4αρων κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις ετοιμο για λειτουργία.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό φωτισμού από χαλυβδοσωλήνα, με σήμανση CE, ανάλογα με το ύψος του,

σύμφωνα με τις ανωτέρω εργασίες συμπεριλαμβανομένου του κόστους των εργασιών και υλικών που

απαιτούνται για την διέλευση των υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών και καλωδίων σε σιδηροσωλήνες απο

προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο και απο φρεάτιο σε ιστό σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης με τις

ανάλογες εκσκαφές επιχώσεις και προστασία των σωληνώσεων με σκυρόδεμα και τις υποδείξεις του

επιβλέποντα μηχανικού ως εξής:

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό οδοφωτισμού από χαλυβδοσωλήνες , με σήμανση CE, ανάλογα με το ύψος

του, ως εξής:

Yλικά

Σιδηροιστός ύψους 4,6m με τη βάση αγκυρώσεως  τεμ     1,00x           300 =        300,00

Μικρουλικά                                          1,00x             100 =        100,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία              Τεχν   (003)  h       25x        14,9 =        372,50

                                  Βοηθ   (002)  h       25x       11,28 =        282,00

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

                                                      Αθροισμα           1054,50

Τιμή ενός τεμ 1.054,50

χίλια πενήντα τέσσερα και πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.054,50

(Ολογράφως) : χίλια πενήντα τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Τ\60.10.20.05 Φωτιστικό σώμα κωνικού τύπου, με πλακετα  LED 40w

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Φωτιστικό σώμα κωνικού τύπου(πρίσμα), κατάλληλο για πλακέτα LED κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-1-2-3,

στεγανό με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 , με τον αντίστοιχο βραχίονα εφόσον απαιτείται,

την  αντίστοιχη πλακέτα LED 40W και φωτεινότητας τουλάχιστον  6700Lm, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Το σώμα και το καπάκι του φωτιστικού (τετραγωνικό πρίσμα πλευράς περίπου 475mm και ύψους

535mm), θα είναι κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, βαμμένο με πολυεστερικό

χρώμα πούδρας σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.

H πλακέτα LED θα είναι κατασκευασμενη από υψηλής  ποιότητας αλουμινίου το οποίο θα διαθέτει την

αναγκαία και απαραίτητη διάσταση (Φ290mm), ώστε να λειτουργεί το ειδικό σύστημα - απαγωγής της

θερμότητας χωρίς την χρήση ψύκτρας , με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των LEDs

και την μεγιστοποίηση τησ διάρκειας ζωής τους .

Η μονάδα φωτεινής εκπομπής θα αποτελείται από  LEDs τα οποία θα έχουν κατάλληλη συνδεσμολογία

(3 ομάδες LEDs)ώστε να μην διακόπτεται σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ενός εξ αυτών.

Κάθε ένα από τα LEDs θα φέρει τον δικό του ανεξάρτητο φακό ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος

από υλικό υψηλής θερμικής και μηχανικής αντοχής.

Θα υπάρχει αυτόματο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας ώστε σε περίπτωση απρόσμενης αύξησης της

θερμοκρασίας των LEDs να μειώνεται το ρεύμα τροφοδοσίας τους μέσω των ενσωματομένων dimming

drivers της πλακέτας με σκοπό να μην καταστραφεί η φωτεινή πηγή.

Θα έχει αντοχή σε μηχανική κρούση ΙΚ08και κλάση μόνωσης :classII

Η απόδοση της φωτεινής πηγής  θα είναι τουλάχιστον 160Lm/w τουλάχιστον , ενώ ο ελάχιστος χρόνος

ζωής  θα βρίσκεται σε λειτουργία θα είναι ίσος προς 60.000 ώρες λειτουργίας τουλάχιστον.

Ευκολία στην σύνδεση και στην συντήρηση μέσω ειδικού ταχυσύνδεσμου .

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους)
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- η προμήθεια της πλακέτας LED του τύπου και ισχύος που προβλέπονται(LED 40 watt)

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3x1,5

mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους

με τάση εισόδου 220V AC.

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με τον βραχίονά του (εφόσον απαιτείται),

Ευρώ (Αριθμητικά) : 550,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\9346.3.0 Αστρονομικός ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53

Αστρονομικός ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης προγραμματιζόμενος με κλειδί προγραμματισμού,

κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα διανομής. Ο αστρονομικός χρονοδιασκόπτης θα είναι

εβδομαδιαίος και θα επιτρέπει τον αυτόματο έλεγχο φορτίων (δημοτικός φωτισμός)σύμφωνα με τις

ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου.

Χαρακτηριστικά:

* 1 εξόδου (μεταγωγική επαφή)

* Κλειδί προγραμματισμού

* αστρονομικός προγραμματισμός με εισαγωγή γεωγραφικών συντεταγμένων

* Δυνατότητα προγραμματισμού κάθε ημέρας ξεχωριστά

* τάση τροφοδοσίας 230V AC, 50-60Hz,

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση  αστρονομικού χρονοδιακόπτη  με

τα απαραίτητα υλικά (και το ρελέ) και μικροϋλικά και εργασία εγκαταστάσεως και συνδέσεως και

παράδοση σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 174,04

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα τέσσερα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342.1 Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm, διαμέτρου κορμού 20mm κατασκευασμένος απο

χάλυβα και επιχαλκώνεται ηλεκτρολυτικά. Η ράβδο θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σπείρωμα έτσι ώστε

να είναι δυνατή η επιμηκυνσή της. Η σύνδεση της ράβδου με τον αγωγό γείωσης θα γίνεται με

κατάλληλο σφικτήρα απο κράμα χαλκού. Τα ανωτέρω εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν περάσει με

επιτυχία τις δοκιμές του προτύπου ΕΛΟΤ IEC/EN 62561-2

δηλαδή κατασκευή και έμπηξη στο έδαφος μιάς ράβδου γειώσεως με όλα τα μικρουλικά

που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ.

(1 τεμ)

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι επτά και ογδόντα πέντε λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 127,85

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΕΛ .ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΜ
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ΕΡΓΟ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛ.
ΒΕΝΙΖΕΛ Υ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΈΩΣ ΤΗΝ Β. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τιμαριθμική : 1999Β

*Κριτήρια επιλογής άρθρων: Μόνο τα άρθρα που έχουν ανάλυση κόστους ή Πρόσθετη δαπάνη-Δαπάνη μεταφοράς

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β81.1 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.με πλάκες έγχρωμες, επίπεδες ή
ραβδωτές, από σκυρόδεμα, διαστ.40*40   (με οδευση τυφλών)  και λιθινα
πλακίδια  20*10*3 Ομοίου σχεδίου με τη υφιστάμενη πλακόστρωση

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922 100%

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες,

επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm.και λιθινων  πλακών

με την επιφάνεια σκαρπιτσαριστή, ορθογωνικής διατομήςδιαστάσεων 20χ10εκ. και πάχους 3εκ ομοίου

σχεδίου με τη υφιστάμενη πλακόστρωση

Για την πλήρη πλακόστρωση από αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων

διαστάσεων 40x40 cm, οποιασδήποτε επιφάνειας πεζοδρομίων,νησίδων , η οποία   περιλαμβάνει και

την όδευση τυφλών και ατόμων με ειδικές ανάγκες   ανεξαρτήτου σχεδίου , με αντιολισθηρές πλάκες

βαριάς κυκλοφορίας(κατηγορίας

Ι)                                                                                         ,

πάχους τουλάχιστον 4 εκ.,άνω στρώσης πάχους τουλάχιστον 2,5εκ με έγχρωμο ή λευκό τσιμέντο(της

επιλογής της υπηρεσίας), διαστάσεων τσιμεντοπλακών 0,40x0,40μ, οι οποίες θα πληρούν πλήρως τις

προδιαγραφές του τ.Υ.Δ.Ε(Π.Τ.Π.Δ.Τ 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ) και οι οποίες θα συγκολλούνται

με κονίαμα σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 87.

 -  η προμήθεια και μεταφορα λίθινων πλακιδιων επιφάνειας σκαρπιτσαριστής διαστάσεων 10*20*3 εκ

θα αποζημιωθεί χωριστά

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και

αρμολόγησης,

- η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5

- 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου

ανά m3,

 η τοποθέτηση των λίθινων πλακιδίων

- η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3

μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως.

α)  Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων    (ΝΑΟΔΟ Β81)  m2    1x           17,3 =

17,30

γ       Εργ     (001)   h     0,25x       10,12 =            2,53

δ)     Τεχν     (003)   h     0,20x        14,9 =            2,98

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

                                                   Αθροισμα                22,81

Τιμή ενός m2 δρχ 22,81

είκοσι δύο και ογδόντα ένα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,81

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Τ60.10.04 Ιστός οδοφωτισμού από χαλυβδοσωλήνα με την βάση του από σκυρόδεμα,

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών οδοφωτισμού από χαλυβδοσωλήνα κυκλικής

διατομής, διατομής Φ102mm ύψους 4600mm κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού -

Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού", σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί

οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα"

Σελίδα 1 από 4



Τιμές Εφαρμογής

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή χάνδακα (απο προηγούμενο φρεάτιο έως φρεάτιο ιστού και σε ιστό) σε κάθε είδους

έδαφος και η επανεπίχωση τους (διαστάσεις εκσκαφής σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας και τις

υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού) ενδεικτικές διαστάσεις 0,40cmΠ*0,60cmB στο φυσικό έδαφος

χωρίς να υπολογίζεται το ύψος επένδυσης της τελικής επιφάνειας με πλάκες η λίθους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386

"Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN

10255) από προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο - απο φρεάτιο σε ιστό  με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό

(Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων), με διατομές σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας

τις απαιτήσεις της μελέτης και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού.Η διέλευση των καλωδίων

στα πεζοδρόμια θα γινεται σε σωληνα ΗDPE Φ100 και επι του οδοστρώματος σε σιδηροσωλήνα

γαλβανισμένη 2".

HDPE

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων από HDPE θα γίνει με επικάλυψη άμμου λατομείου και

της σιδηροσωλήνασ με σκυρόδεμα σε ολο το μηκος του χάνδακα ετσι ωστε να εγκιβωτιστεί πλήρως η

σιδηροσωλήνα και ο χαλκός γειωσης προς αποφυγη ηλεκτροχημικής διάβρωσης και με φωσφορίζουσα

ταινία σήμανσης με βάση την τυπική διατομή της μελέτης.

- Τα φρεάτια έλξης εσωτερικών διαστάσεων 40*40cm και επίσκεψης καλωδίων. Δηλ. φρεάτιο

διακλαδώσεως  υπογείων καλωδίων, - δικτύων ηλεκτροφωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα δηλαδή

1) εκσκαφή σε έδαφος οπιοδήποτε τύπου,

2) διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  c20/25  τσιμέντου,

3)δόμιση  πλευρικών επιφανειών με σκυρόδμα C20/25 τσιμέντου  του  πυθμένα,

4) επίχριση  με τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του  φρεατίου

5) επάλειψη των τοιχωμάτων του φρεατίου με κατάλληλο μονωτικό τσιμεντοειδές υλικό,

6) μόνωση του καλύμματος φρεατίου με το πλαίσιο του φρεατίου με κατάλληλο ελαστικό υλικό,  και

εξαγωγή  και  αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων,

7) κατασκευή ξυλότυπου,

8) προσθήκη σιδηρού οπλισμού με σίδερα Φ6mm στίς 4 γωνίες και πλέγμα στίς πλευρικές επιφάνειες

υλικών πλήρως τοποθετημένα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση με το ανάλογο κάλυμμα από  αλουμίνιο

40Χ40Χ6cm και μηχανικής  αντοχή 1.5 tn το οποίο θα επενδυθεί με σκυρόδεμα ή πλάκες για να

επιτευθεί ομοιομορφία με το πεζοδρόμιο και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού

του έργου(τέτοια καλύμματα θα τοποθετηθούν μόνο στα πεζοδρόμια ).

- Οι χάλκινοι γυμνοί αγωγοί γείωσης διατομής 25mm2  και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης

απο προηγούμενο φρεάτιο έως φρεάτιο και φρεάτιο σε ιστό.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών διασταύρωσης της γείωσης αν απαιτείται. Δηλ χάλκινος σφικτήρας,

τύπου (Η) για σύνδεση στρογγυλών πολύκλωνων αγωγών αποτελούμενος απο δύο πλακίδια διαστάσεων

60χ60χ4mm και ένα ενδιάμεσο πλακίδιο διστάσεων 60χ60χ2mm το οποίο παραμβάλεται μεταξύ των δύο

αγωγών. Η σίσφυξη επιτυγχάνεται με τέσσερεις εξάγωνες βίδες ίδιου υλικού διαστάσεων Μ8Χ30mm

κατα ΕΝ 24017 και τέσσερα περικόχλια Μ8 (St/tZn) κατα ΕΝ 24032. Το εξάρτημα θα είναι κατάλληλο

για τοποθέτηση εντός του εδάφους και θα είναι πιστοποιημένο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός σφικτήρα για χάλκινους αγωγούς.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών.Τα ηλεκτρικά καλώδια

τροφοδοσίας των ιστών θα είναι διατομής 3Χ4mm2 (δύο κυκλώματα απο διαστάυρωση με Ελ Βενιζέλου

έως το υψοσ της Ε.Βοστάνη)θα είναι κατηγορίας ΝΥΥ που διέρχονται απο προηγούμενο φρεάτιο σε

φρεάτιο και απο φρεάτιο σε ιστό κατάλληλα για τοποθέτηση σε έδαφος ονομαστικής τάσης 600/1000V

μόνωσης απο PVC σύμφωνα με τα σχεδια της υπηρεσίας και τις υποδείξεις του επιβλέποντα

μηχανικού.

- Κατασκευή  βάσης ιστού φωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την έδραση και στήριξη

ενός ιστού φωτισμού διαστάσεων 0,70*0,70*0,80mΒ που να έχει στο κέντρο κατακόρυφη οπή, για την

διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων και αγωγού γείωσης. Μέσα στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς

οπλισμός B500c που θα αποτελείται απο δύο μανδύες διατομής Φ10/12 τοποθετούμενοι σε σχήμα

ρόμβου,και 8 ράβδους Φ 16mm τρείς ανα παρειά. Η βάση στον μέσον της θα εγκιβωτιστεί σωλήνα pVC

ανάλογης διατομής ελάχιστα μεγαλύτερης αυτής του ιστού που θα πακτωθεί Δηλαδή  υλικά εργασίες

εκσκαφής χειρωνακτικά η με μηχανικά μέσα για την θεμελίωση της βάσης  με ξυλότυπο εμφανων

σκυροδεμάτων. σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της

βαθμού προστασίας ΙΡ 54, μηχανικής προστασίας ΙΚ 08 και CE.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στην πακτωμένη σωλήνα της βάσης με ολα τα υλικά που θα

κανουν ισχυρή την πάκτωση του ιστού οπως ρητίνες, ειδικά τσιμεντοειδή υλικά, με χρήση

καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια
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ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία.

- Ο ιστός συνολικού ύψους 4,6m (4m πάνω από το έδαφος ) θα έιναι σταθερής διατομής απο

χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής διαστάσεων Φ102 χωρίς εγκάρσια ραφή , το κάτω άκρο του κορμού

κατά μήκος 600mm παγκτώνεται στην βάση του.Θα φέρει διακοσμητική ποδιά από χυτοπρεσαριστό κράμα

αλουμινίου αποτελουμενη απο δύο συναρμολουγουμενα μέρη μέσω 4αρων κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις ετοιμο για λειτουργία.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό φωτισμού από χαλυβδοσωλήνα, με σήμανση CE, ανάλογα με το ύψος του,

σύμφωνα με τις ανωτέρω εργασίες συμπεριλαμβανομένου του κόστους των εργασιών και υλικών που

απαιτούνται για την διέλευση των υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών και καλωδίων σε σιδηροσωλήνες απο

προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο και απο φρεάτιο σε ιστό σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης με τις

ανάλογες εκσκαφές επιχώσεις και προστασία των σωληνώσεων με σκυρόδεμα και τις υποδείξεις του

επιβλέποντα μηχανικού ως εξής:

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό οδοφωτισμού από χαλυβδοσωλήνες , με σήμανση CE, ανάλογα με το ύψος

του, ως εξής:

Yλικά

Σιδηροιστός ύψους 4,6m με τη βάση αγκυρώσεως  τεμ     1,00x           300 =        300,00

Μικρουλικά                                          1,00x             100 =        100,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία              Τεχν   (003)  h       25x        14,9 =        372,50

                                  Βοηθ   (002)  h       25x       11,28 =        282,00

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

                                                      Αθροισμα           1054,50

Τιμή ενός τεμ 1.054,50

χίλια πενήντα τέσσερα και πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.054,50

(Ολογράφως) : χίλια πενήντα τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342.1 Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm, διαμέτρου κορμού 20mm κατασκευασμένος απο

χάλυβα και επιχαλκώνεται ηλεκτρολυτικά. Η ράβδο θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σπείρωμα έτσι ώστε

να είναι δυνατή η επιμηκυνσή της. Η σύνδεση της ράβδου με τον αγωγό γείωσης θα γίνεται με

κατάλληλο σφικτήρα απο κράμα χαλκού. Τα ανωτέρω εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν περάσει με

επιτυχία τις δοκιμές του προτύπου ΕΛΟΤ IEC/EN 62561-2

δηλαδή κατασκευή και έμπηξη στο έδαφος μιάς ράβδου γειώσεως με όλα τα μικρουλικά

που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ.

(1 τεμ)

Ηλεκτρόδιο γείωσης χαλύβδινο μήκους 1,50m

Yλικά

Ηλεκτρόδιο Φ 20mm προσαυξημένος

κατά 20% για μικρουλικά, κολλάρα

γειώσεως κλπ.

(566.6)                               m    1,20x  2,50x    40,00 =        120,00

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    0,30x        14,9 =          4,47

                           Βοηθ    (002)  h    0,30x       11,28 =          3,38

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

                                                      Αθροισμα            127,85
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 127,85

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι επτά και ογδόντα πέντε λεπτά

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΕΛ .ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΜ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ 

Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

Ζργο: ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ ΑΡΠ ΤΘ ΣΥΜΒΟΛΘ ΤΘΣ 
ΜΥΟΓΙΑΝΝΘ ΩΣ ΤΘΝ  Β. 
ΚΑΑΡΑΝΑΓΙΩΤΘ  

 Ρροχπολογιςμόσ: 

Αρ. μελζτθσ: 

60.000,00 € 

41/2022 

 

ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

1. Γενικά 

1.1. Αντικείμενο τθσ Ε.Σ.Υ. 

Με τθν παροφςα μελζτθ προχπολογιςμοφ 70.200,00 € με ΦΡΑ 17% προβλζπεται θ εκτζλεςθ 
εργαςιϊν για τον θλεκτροφωτιςμό τθσ Ελ. Βενιηζλου από τθν ςυμβολι τθσ με τθν 
Μυρογιάννθ  ζωσ τθν Β. Καραπαναγιϊτθ . Συγκεκριμζνα κα τοποκετθκοφν 22 φωτιςτικά 
κακαροφ φψουσ 4 μζτρων με φωτιςτικό ςϊμα κωνικοφ τφπου με πλακζτα LED ιςχφοσ 40W με 
ςκοπό τον επαρκι φωτιςμό του χϊρου. 

Το ζργο προτείνεται να εκτελεςτεί με απευκείασ ανάκεςθ, βάςει των διατάξεων του ν 
4412/16, όπωσ τροποποιικθκε από το ν 4782/2021 και ιςχφει ςιμερα. 

Θ αποδοχι τθσ ανάκεςθσ από τον οικονομικό φορζα, ςθμαίνει ότι θ προςφορά για τθν 
εκτζλεςθ του ζργου δίδεται με πλιρθ ευκφνθ του και μετά από εκτίμθςθ και ςυνδυαςμό των 
μζςων που διακζτει των πραγματικϊν δεδομζνων εκτζλεςθσ του ζργου και αποδεικνφει ότι 
ζλαβε γνϊςθ όλων των γενικϊν, ειδικϊν και τεχνικϊν όρων που αποτελοφν ςυμβατικι 
υποχρζωςι του, χωρίσ να του παρζχεται θ δυνατότθτα υποβολισ καμίασ εκ των υςτζρων 
απαίτθςθσ και προβολισ οποιουδιποτε ιςχυριςμοφ. 

1.2. Αντικείμενο τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ - Ρροδιαγραφζσ και λοιποί όροι 
εκτελζςεωσ των εργαςιϊν 

Το τεχνικό κείμενο τθσ υπόψθ εργολαβίασ είναι αυτό που περιγράφεται ςτο τεφχοσ τθσ 
Τεχνικισ Ζκκεςθσ τθσ παροφςθσ Μελζτθσ. Οι κατθγορίεσ, τα είδθ και οι ποςότθτεσ των 
εργαςιϊν του ζργου περιλαμβάνονται ςτον Ρροχπολογιςμό Μελζτθσ. Συμβατικζσ τιμζσ 
μονάδοσ των εργαςιϊν είναι οι τιμζσ μονάδασ που κα προκφψουν βάςθ τθσ προςφοράσ του 
Αναδόχου. Συμβατικό χρθματικό αντικείμενο τθσ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςό που 
περιλαμβάνεται ςτθ ςφμβαςθ για τθν καταςκευι του ζργου και αποτελείται από τθ δαπάνθ 
των εργαςιϊν όπωσ αυτι διαμορφϊνεται με τθν προςφορά του αναδόχου, από τθ δαπάνθ 
για γενικά ζξοδα (Γ.Ε.) και όφελοσ εργολάβου (Ο.Ε.), από τα κονδφλια για απρόβλεπτεσ 
δαπάνεσ και ανακεϊρθςθ που προβλζπονται ςτον Ρροχπολογιςμό Μελζτθσ και από τον 
Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) που αναλογεί. 

Στισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ και του Τιμολογίου τθσ Υπθρεςίασ περιλαμβάνονται όλεσ οι 
ςχετικζσ δαπάνεσ του αναδόχου» και ςτο ςχετικό Ρεριγραφικό Τιμολόγιο Ζργων, που ζχει 
εγκρικεί με τθν Εγκφκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 
Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων. 

Γενικά οι πάςθσ φφςεωσ εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τα περιλαμβανόμενα ςτθν 
παροφςα μελζτθ και τισ ιςχφουςεσ Ε.ΤΕ.Ρ., του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 
Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, ωσ αυτζσ ιςχφουν. 
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Επίςθσ πζραν των πιο πάνω, θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα πρζπει να γίνει ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ι ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ απόφαςθσ για απαλλαγι του ζργου από τθν υποχρζωςθ ςφνταξθσ μελζτθσ 
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων (εφόςον υπάρχει τζτοια). Πλεσ οι απαραίτθτεσ δαπάνεσ για 
εφαρμογι των ςχετικϊν με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, βαρφνουν αποκλειςτικά τον 
ανάδοχο και ουδεμία απαίτθςθ εκ μζρουσ του για τθν καταβολι πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ 
γίνεται δεκτι. 

Τα προϊόντα εκςκαφισ που πλεονάηουν και κατά ςυνζπεια δεν απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ 
του ζργου, κακϊσ και όλα τα προϊόντα κακαιρζςεων, κα απομακρφνονται από τθ κζςθ του 
ζργου και κα μεταφζρονται από τον ανάδοχο ςε κζςεισ που επιτρζπονται, τθρουμζνων των 
διατάξεων που επιβάλλει θ ςχετικι νομοκεςία. 

Ο ανάδοχοσ, εφόςον πρόκειται για αποκατάςταςθ χϊρου, υποχρεοφται ςτθ διάςτρωςθ των 
προϊόντων ςτουσ χϊρουσ απόκεςθσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ςτακεροποίθςθ τουσ με 
κατάλλθλθ ςυμπφκνωςθ και οι επιφάνειεσ που κα προκφψουν να είναι βατζσ ςε οχιματα και 
αξιοποιιςιμεσ ςτθν τελικι διαμόρφωςι τουσ, προκειμζνου να ολοκλθρωκοφν τυχόν ζργα 
αποκατάςταςθσ. 

1.3. Γενικι ιςχφσ Τιμολογίου 

Στισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ και του Τιμολογίου τθσ Υπθρεςίασ περιλαμβάνονται όλεσ οι 
ςχετικζσ δαπάνεσ, του αναδόχου» όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο άρκρο 138 του Ν. 
4412/2016, και ςτο ςχετικό Ρεριγραφικό Τιμολόγιο Ζργων, που ιςχφει από τθν 19/05/2017 με 
το υπ’ αρικμ. 1746 β τεφχοσ ΦΕΚ (τθν Εγκφκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ), του Υπουργείου Υποδομϊν & Μεταφορϊν  . 

Θ προςφορά για τθν εκτζλεςθ του ζργου «ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ ΑΡΠ 

ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΘΣ ΜΥΟΓΙΑΝΝΘ ΩΣ ΤΘΝ  Β. ΚΑΑΡΑΝΑΓΙΩΤΘ» δίδεται με πλιρθ ευκφνθ του 
αναδόχου και μετά από εκτίμθςθ και ςυνδυαςμό των μζςων που διακζτει των πραγματικϊν 
δεδομζνων εκτζλεςθσ του ζργου και αποδεικνφει ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των γενικϊν, 
ειδικϊν και τεχνικϊν όρων που αποτελοφν ςυμβατικι υποχρζωςι του, χωρίσ να του 
παρζχεται θ δυνατότθτα υποβολισ καμίασ εκ των υςτζρων απαίτθςθσ και προβολισ 

1.4. Σφμβαςθ 

Με τον όρο «Σφμβαςθ» νοείται θ ςφμβαςθ που περιγράφεται ςτο τεφχοσ Διακιρυξθσ ςε 
ςυνδυαςμό με τα λοιπά τεφχθ Δθμοπράτθςθσ, με βάςθ τα οποία ο ανάδοχοσ: 

 Κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ οι οποίεσ περιγράφονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι, 

 Κα ςυντθριςει το ζργο, με μζριμνα και δαπάνεσ του κατά το χρονικό διάςτθμα δζκα 
πζντε (15) μθνϊν, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 171 του Ν 4412/2016. 

Θ ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου κα υπογραφεί ςφμφωνα με όςα ορίηονται: 

 ςτο άρκρο 45 του Ν. 4782/2021 

 και 135 του Ν. 4412/2016  

 ςτθ διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ. 

 

 

1.5. Εκχϊρθςθ δικαιωμάτων - Υποκατάςταςθ 

Σχόλιο [U1]: Αλλαγή την 01/09/2021 

σε "59 Ν. 4782/2021" 

Σχόλιο [U2]: Αλλαγή την 01/09/2021 

σε "85 Ν. 4782/2021" 

Σχόλιο [3]: Δεν αλλάηει 
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Θ υποκατάςταςθ του αναδόχου από τρίτο ςτθν καταςκευι μζρουσ ι όλου του ζργου 
(εκχϊρθςθ του ζργου) είναι δυνατι μόνο, αν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ περ. δ’ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016. Για τθν υποκατάςταςθ εκδίδονται: 

 διαπιςτωτικι πράξθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, ςτισ περιπτϊςεισ ολικισ ι μερικισ 
διαδοχισ του αρχικοφ αναδόχου, λόγω εταιρικισ αναδιάρκρωςθσ, περιλαμβανομζνων 
τθσ εξαγοράσ, τθσ απορρόφθςθσ και τθσ ςυγχϊνευςθσ και  

 εγκριτικι απόφαςθ τθσ ωσ άνω αρχισ, αν ο αρχικόσ ανάδοχοσ ζχει περιζλκει ςε 
κατάςταςθ αφερεγγυότθτασ, ιδίωσ ςτο πλαίςιο προπτωχευτικϊν ι πτωχευτικϊν 
διαδικαςιϊν. Για τθν ζκδοςθ των ωσ άνω ελζγχεται, αν ο νζοσ ανάδοχοσ πλθροί τα 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, που κακορίςκθκαν με τθ διακιρυξθ του ζργου.  

Δεν κεωρείται υποκατάςταςθ θ εκ μζρουσ του αναδόχου, υπεργολαβικι ανάκεςθ 
ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν του ζργου. 

Σε περίπτωςθ υποκατάςταςθσ λόγω ολικισ ι μερικισ διαδοχισ του αρχικοφ αναδόχου, 
ςυνεπεία εταιρικισ αναδιάρκρωςθσ, ο αρχικόσ ανάδοχοσ απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ του 
προσ τον κφριο του ζργου και θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται, αφοφ 
αντικαταςτακεί από ιςόποςθ εγγφθςθ του νζου αναδόχου. Στθν περίπτωςθ τθσ 
υποκατάςταςθσ, λόγω αφερεγγυότθτασ του αρχικοφ αναδόχου, αυτόσ ευκφνεται μαηί με τον 
υποκατάςτατο εισ ολόκλθρον προσ τον κφριο του ζργου, το προςωπικό του ζργου και 
οποιονδιποτε τρίτο. 

Για τθν αναγνϊριςθ υπεργολάβου ωσ εγκεκριμζνου, με τισ ςυνζπειεσ του άρκρου 81 του Ν. 
4782/2021, υποβάλλεται ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία κοινι αίτθςθ του αναδόχου και του 
υπεργολάβου. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτα άρκρα 81 του Ν. 4782/2021 και 
166 του Ν. 4412/2016. 

1.6. Ροςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ – Χρθματοδότθςθ - Κρατιςεισ 

Το ποςοςτό για ζξοδα και όφελοσ κακορίηεται ςε 18% και διευκρινίηεται ότι οι τιμζσ του 
Τιμολογίου δεν περιζχουν το παραπάνω ποςοςτό. 

Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Κωδικόσ Ρράξθσ ΣΑ (κωδικόσ 
ενάρικμου): 2018ΕΡ08800049, ποςοφ 700.000,00 €, και πιςτϊςεισ ΚΑΡ ΡΕ. ΒΟΕΛΟΥ 
ΑΛΓΑΛΟΥ ποςοφ 491.561,35 €. Συνολικοφ ποςοφ 1.191.561,35 με εγγραφι κωδικοφ ΚΑ 
61.6737.0002 ςτον  προχπολογιςμό του  Διμου Μυτιλινθσ του ζτουσ 2021.  
 

Κοινοποίθςθ Εγγράφων - Εκπροςϊπθςθ 

1. Θ επικοινωνία των υπθρεςιϊν που εκτελοφν ζργα με τον ανάδοχο ςυντελείται είτε: 

 με δικαςτικό επιμελθτι, κατόπιν παραγγελίασ του αρμόδιου οργάνου είτε πλθρεξουςίου 
νομικοφ εκπροςϊπου του είτε 

 με θλεκτρονικι αποςτολι, ςφμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184). Θ κοινοποίθςθ τθσ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ και τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ του άρκρου 160 του Ν.4412/2016, 
κακϊσ και τθσ ειδικισ διαταγισ του άρκρου 159 του Ν.4412/2016, γίνεται αποκλειςτικά 
με δικαςτικό επιμελθτι κατά τθν περ. α’. 

Για τθν κοινοποίθςθ, ςφμφωνα με τθν περ. α’ ςυντάςςεται ςχετικό αποδεικτικό επιδόςεωσ. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται ανάλογα οι οικείεσ διατάξεισ του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ. 
Ο ανάδοχοσ γνωςτοποιεί ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςι του ι τουσ 
πλθρεξοφςιουσ. 

2. Ο ανάδοχοσ δφναται, κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα, να ορίηει εγγράφωσ άλλο 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο ωσ εκπρόςωπο του, γνωςτοποιϊντασ ςτθ διευκφνουςα 

Σχόλιο [4]: Δεν τροποποιείται 

Σχόλιο [5]: Δεν τροποποιείται 

Σχόλιο [U6]: Αλλαγή την 01/09/2021 

σε «78 Ν. 4782/2021» 

Σχόλιο [U7]: Αλλαγή την 01/09/2021 

σε «77 Ν. 4782/2021 
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υπθρεςία τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα ανά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα. 

1.7. Ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ, τεχνικζσ προδιαγραφζσ και κανονιςμοί 

Θ εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου διζπεται από τθν ιςχφουςα για Δθμόςια Ζργα Νομοκεςία και 
πιο αναλυτικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθ Διακιρυξθ. 

Επιπλζον κα εφαρμόηονται: 

 Οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) ωσ ζχουν εγκρικεί και ιςχφουν. 

 Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία 
αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί 
ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ 
Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ καταλλθλότθτασ ενόσ 
προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για τισ 
καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ 
όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από τον οργανιςμό που 
είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ. 

 Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ 
Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ. .Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου 
Δθμοςίων Ζργων (Υ. .Ε) που αναφζρονται ςε εργαςίεσ οι οποίεσ κεματικά δεν 
περιλαμβάνονται ςτισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζρχονται ςε 
αντίκεςθ με τα Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (ΜΕΝ) που ζχουν κεςπιςκεί με 
τθν ςχετικι ΚΥΑ. 

 Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ 
(Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Ρροδιαγραφζσ 
150  (International Standards Organization)  και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των 
ΘΡΑ. 

 Λςχφοντεσ Κανονιςμοί και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (όπωσ ιςχύουν ςήμερα) (όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα, με τον Ν.4281/14). 

 Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ για τθ Μελζτθ και Καταςκευι Ζργων από Οπλιςμζνο 
Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίκθκε με τθν αρικμ. Δ17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000 
απόφαςθ Υ.ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ο Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ-ΕΑΚ 2000, όπωσ 
διορκϊκθκαν το 2003 - (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 αντίςτοιχα). 

 Θ ΚΥΑ 16462/29/2001 - Μζροσ Α' Σφνκεςθ, Ρροδιαγραφζσ και κριτιρια ςυμμόρφωςθσ 
για τα κοινά τςιμζντα (ΦΕΚ 917/Β/2001). 

 Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Χαλφβων Οπλιςμοφ Σκυροδζματοσ (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000), 
κακϊσ και οι αποφάςεισ και εγκρίςεισ, που αναφζρονται ςε ειδικζσ καταςκευζσ, ςε 
εγκρίςεισ ςιδθροφ οπλιςμοφ κ.λπ. υλικϊν, ςε εγκρίςεισ ςυςτθμάτων προζνταςθσ κ.λπ. 

 Ο Λςχφων Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (Ν.Ο.Κ.) 

 Ο Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

 Ο Κανονιςμόσ Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων 

 Οι διατάξεισ τθσ .Ε.Θ. 

 Οι Κανονιςμοί Διάκεςθσ Λυμάτων, Ακακάρτων και Πμβριων 

 Οι Κανονιςμοί Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων 

 Οι Κανονιςμοί Μθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων 

 Τα Ρ. . 778/80 και 1073/81 «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ Οικοδομικϊν 
Εργαςιϊν» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίςτοιχα). 
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 Οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ Ρυροπροςταςίασ των Κτιρίων «Ρ. . 71/88», όπωσ 
ιςχφουν μετά από τθν 33940/7590/17-12-98, απόφαςθ Υ.ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-
12-98) και οι λοιπζσ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ. 

 Οι τοπικζσ δεςμεφςεισ λόγω Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ, Δαςικισ Υπθρεςίασ, 
γειτνίαςθσ με αγωγοφσ υψθλισ τάςθσ τθσ .Ε.Θ. κ.λπ. 

 Οι Ευρωκϊδικεσ ι αντίςτοιχοι κανονιςμοί άλλων χωρϊν ςε κζματα που δεν 
καλφπτονται από τουσ παραπάνω κανονιςμοφσ και αποφάςεισ. 

 Τα ενιαία Τιμολόγια διαφόρων κατθγοριϊν εργαςιϊν που εγκρίκθκαν με τθν αρικ. 
Εγκφκλιο 9/2602-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν & Δικτφων. 

 Ο Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) 

 Οι κανονιςμοί που αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και ςτισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ, κακϊσ και κάκε άλλθ διάταξθ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ τθσ Ρερίλθψθσ Διακιρυξθσ τθσ Δθμοπραςίασ. 

 Το Ρ. . 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Ρροϊόντα Δομικϊν Καταςκευϊν». 

 Το Ρ. . 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιςτων προδιαγραφϊν αςφαλείασ και 
υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια. 

 Ο Ν.1396/83 «Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ςτισ οικοδομζσ 
και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά ζργα» (ΦΕΚ 1264/83). 

 Ο Ν.1396/83 «Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ςτισ οικοδομζσ 
και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά ζργα» (ΦΕΚ 1264/83). 

 Το ΦΕΚ 1312Β’ /24-08-10 περί αποβλιτων από εκςκαφζσ και προϊόντα κακαιρζςεων.  

 Ο Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017) περί τροποποιιςεων του Ν. 4412/2016. 

 Ο Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36_Α/09.03.2021), “Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και 
αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ 
ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ 
διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία. “ 
 

Ο Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α') «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων & Κοινοτιτων» όπωσ κάκε φορά 
ιςχφει Ο Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α') «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ. . 
318/1992 (Α' 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» Ο Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) "Σφςταςθ ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και  Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων..." όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) "Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγειά' και άλλεσ διατάξεισ 

Συμπλθρωματικά ιςχφουν και οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ 
κανονιςτικζσ πράξεισ (εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτθν κωδικοποίθςθ), κακϊσ και λοιπζσ 
διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ εργολαβίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ, Υ.Α.) και ερμθνευτικι 
εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω 
και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

 

 

1.7.1. Για τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου ιςχφουν : 
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 Θ υπ' αρ. ΔΛΡΑΔ/ΟΛΚ/273/17-7-2012 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 
ΑΝ.ΥΡ.ΜΕ.ΔΛ. (ΦΕΚ 2221 Β), «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα 

 θ Εγκ.26/2012 (ΔΛΡΑΔ/ΟΛΚ/356/4-10-2012) τθσ ΓΓΔΕ του ΥΡ.Υ.ΜΕ.ΔΛ., 

 Θ υπ' αρ. ΔΚΡ/οικ/12111-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β /16-8-2016) Απόφαςθ Υπουργοφ 
Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων «Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα 
εννζα (59) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΡ)» 

 Θ ΕΓΚΥΚΛΛΟ 17 - Αρικμ. πρωτ. ΔΚΡ/οικ/1322/7-9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΗ4653ΟΞ-Κ2Ρ) 
Απόφαςθ Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων «Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ 
εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΡ)» με 
τθν οποία προτείνονται 59 Ρροςωρινζσ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ((ΡΕΤΕΡ) ςε 
αντικατάςταςθ των 59 που αναςτάλκθκαν Συμπλθρωματικά των παραπάνω ζχουν 
εφαρμογι τα «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα» (ΕΤ) που ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι Τυποποίθςθσ (CEΝ) ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Θλεκτρονικισ 
Τυποποίθςθσ (CΕΝΕLΕC) ωσ «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα CΕΝ» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ 
(HD) ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν. 

1.7.2. Επιπλζον κατά ςειρά ιςχφοσ κα εφαρμόηονται: 

α. Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία 
αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ 
τθσ ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.  

β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ 
καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν 
απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ 
τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από τον 
οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - 
μζλοσ. 

γ. Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ 
Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ. .Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου 
Δθμοςίων Ζργων (Υ. .Ε) που αναφζρονται ςε εργαςίεσ οι οποίεσ κεματικά δεν 
περιλαμβάνονται ςτισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζρχονται ςε 
αντίκεςθ με τα Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (ΜΕΝ) που ζχουν κεςπιςκεί με τθν 
ςχετικι ΚΥΑ. 

δ. Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ (Ελλθνικοφ 
Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Ρροδιαγραφζσ 150  
(International Standards Organization)  και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των ΘΡΑ 

1.7.3. Λςχφοντεσ Κανονιςμοί και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (όπωσ ιςχφουν ςιμερα) 
(όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα, με τον Ν.4281/14). 

 Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ για τθ Μελζτθ και Καταςκευι Ζργων από Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα 
(ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίκθκε με τθν αρικμ. Δ17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000 απόφαςθ 
Υ.ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ο Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ-ΕΑΚ 2000, όπωσ διορκϊκθκαν το 
2003 - (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 αντίςτοιχα). 

 Θ ΚΥΑ 16462/29/2001 - Μζροσ Α' Σφνκεςθ, Ρροδιαγραφζσ και κριτιρια ςυμμόρφωςθσ για 
τα κοινά τςιμζντα (ΦΕΚ 917/Β/2001) 
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 Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Χαλφβων Οπλιςμοφ Σκυροδζματοσ (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000), 
κακϊσ και οι αποφάςεισ και εγκρίςεισ, που αναφζρονται ςε ειδικζσ καταςκευζσ, ςε 
εγκρίςεισ ςιδθροφ οπλιςμοφ κ.λπ. υλικϊν, ςε εγκρίςεισ ςυςτθμάτων προζνταςθσ κ.λπ. 

 Ο Λςχφων Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (Ν.Ο.Κ.) 

 Ο Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ με τθ νζα ΥΑ αρικμ. 
ΔΝΣγ/72602/ΦΝ429/ΚΤΣ2016 (ΦΕΚ4007 Β'/14-12-2016)  

 Ο Κανονιςμόσ Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων 

 Οι διατάξεισ τθσ Δ.Ε.Θ. 

 Οι Κανονιςμοί Διάκεςθσ Λυμάτων, Ακακάρτων και Πμβριων 

 Οι Κανονιςμοί Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων 

 Οι Κανονιςμοί Μθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων 

 Τα Ρ. . 778/80 και 1073/81 «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ Οικοδομικϊν 
Εργαςιϊν» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίςτοιχα). 

 Οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ Ρυροπροςταςίασ των Κτιρίων «Ρ. . 71/88», όπωσ ιςχφουν 
μετά από τθν 33940/7590/17-12-98, απόφαςθ Υ.ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι 
λοιπζσ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ. 

 Οι τοπικζσ δεςμεφςεισ λόγω Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ, Δαςικισ Υπθρεςίασ, γειτνίαςθσ με 
αγωγοφσ υψθλισ τάςθσ τθσ .Ε.Θ. κ.λπ. 

 Οι Ευρωκϊδικεσ ι αντίςτοιχοι κανονιςμοί άλλων χωρϊν ςε κζματα που δεν καλφπτονται 
από τουσ παραπάνω κανονιςμοφσ και αποφάςεισ. 

 Τα ενιαία Τιμολόγια ςφμφωνα με Αρικ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466, ΦΕΚ 1746,Β',19-05-2017 
Απόφαςθ του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν  

 "Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων" 

 -Επίςθσ, ιςχφει θ Απόφαςθ Αρικμ. ΔΝΣγ/οικ. 38107/ΦΝ 466, ΦΕΚ1956,Β',07-06-2017 
"Κακοριςμόσ «Ομάδων εργαςιϊν» ανά κατθγορία ζργων για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
ζργων του ν. 4412/2016." 

 Ο Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) 

 Οι κανονιςμοί που αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και ςτισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ, κακϊσ και κάκε άλλθ διάταξθ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ τθσ Ρερίλθψθσ Διακιρυξθσ τθσ Δθμοπραςίασ. 

 Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ 
Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ. .Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου 
Δθμοςίων Ζργων (Υ. .Ε), ςτο μζροσ που αυτζσ δεν αντιβαίνουν τθν Κοινοτικι Νομοκεςία. 

 Το Ρ.Δ . 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Ρροϊόντα Δομικϊν Καταςκευϊν». 

 Το Ρ. Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιςτων προδιαγραφϊν αςφαλείασ και 
υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια. 

 Ο Ν.1396/83 «Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ςτισ οικοδομζσ και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά ζργα» (ΦΕΚ 1264/83). 

1.8. Γλϊςςα 

Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι και ςε αυτι κα ςυντάςςονται όλα τα 
ζγγραφα, θ αλλθλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν 
κείμενα ςυνταγμζνα ςε δφο γλϊςςεσ, για κάκε περίπτωςθ ερμθνείασ επίςθμθ και 
υπεριςχφουςα είναι θ Ελλθνικι Γλϊςςα. 
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1.9. Σειρά ιςχφοσ ςυμβατικϊν τευχϊν 

Τα ςυμβατικά τεφχθ και ςτοιχεία αλλθλοςυμπλθρϊνονται αλλά ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ 
μεταξφ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ εξισ, εκτόσ εάν 
ορίηεται διαφορετικά ςτθ Διακιρυξθ: 

 Το ςυμφωνθτικό. 

 Θ Διακιρυξθ. 

 Θ Οικονομικι Ρροςφορά. 

 Το Τιμολόγιο Μελζτθσ. 

 Θ παροφςα Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.). 

 Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ όπωσ περιλαμβάνονται ςτο αναλυτικό τιμολόγιο: είτε όπωσ 
περιγράφονται ςτα επί μζρουσ άρκρα, είτε όπωσ περιλαμβάνονται ςτισ ΕΤΕΡ ςτισ οποίεσ 
γίνεται ςχετικι αναφορά.  

 το τεφχοσ ςυμπλθρωματικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

 Θ Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.) 

 Ο Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ. 

 Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ, που κα χορθγθκοφν ςτον ανάδοχο από τθν υπθρεςία και οι 
εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ μελζτεσ, που κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο, αν προβλζπεται θ 
περίπτωςθ αυτι από τα ςυμβατικά τεφχθ ι προκφψει κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί 
τροποποίθςθσ των μελετϊν του ζργου. 

 Το χρονοδιάγραμμα/Ρρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, όπωσ αυτό τελικά κα εγκρικεί 
από τθν Υπθρεςία. 

Επίςθσ ζχουν ςυμβατικι ιςχφ, επόμενθ των παραπάνω: 

 Τα εγκεκριμζνα ενιαία Τιμολόγια με τθν Απόφαςθ ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 του 
Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν, ΦΕΚ 1746/Β'/19-05-2017 

 Οι Ευρωκϊδικεσ. 

 Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρ.Τ.Ρ.) του Υ.ΡΕ.ΧΩ. .Ε. (ι του τ. Υ. .Ε.) 

 Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Τ. και Λ.5.Ο. 

1.10. Συμμόρφωςθ με το κεςμικό πλαίςιο - τιρθςθ των αςτυνομικϊν διατάξεων 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ να τθρεί το ςφνολο των κανόνων του 
εςωτερικοφ δικαίου, τθν κοινοτικι νομοκεςία, κακϊσ και τθ διεκνι νομοκεςία, που ζχει 
καταςτεί εςωτερικό δίκαιο. 

Θ κατά τα προθγοφμενα ςυμβατικι υποχρζωςθ του Αναδόχου αναφζρεται ςτουσ κανόνεσ 
δικαίου που διζπουν τισ πράξεισ ι παραλείψεισ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι παραλείψεισ που ζγιναν κατά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν 
του αυτϊν και βρίςκονται ςε ςυνάφεια με αυτζσ. Επιπροςκζτωσ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ 
ςυμβατικι υποχρζωςθ να τθρεί τουσ κανόνεσ δικαίου τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ άλλων 
κρατϊν, εφόςον οι τελευταίοι διζπουν πράξεισ ι παραλείψεισ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν 
του υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι παραλείψεισ που ζγιναν κατά τθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και βρίςκονται ςε ςυνάφεια με αυτζσ. Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ 
του Αναδόχου επεκτείνονται και ςτθν τιρθςθ του δικαίου τθσ διεκνοφσ ευκφνθσ για τισ 
περιπτϊςεισ που τυχόν ζχουν εφαρμογι και τθσ οποίασ ο μθχανιςμόσ κινείται αυτόματα και 
απειλοφνται κυρϊςεισ τόςο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όςο και κατά του κράτουσ τθσ 
υπθκοότθτάσ του ι τθσ ζδρασ του. 

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτθν Υπθρεςία το 
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ι άλλων δθμοςίων ι ιδιωτικϊν εγγράφων, που του 
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κοινοποιοφνται και αναφζρονται ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Θ 
υποχρζωςι του αυτι καλφπτει και ζγγραφα που εκδόκθκαν από αρχζσ τθσ αλλοδαπισ. 

Ο Ανάδοχοσ, ωσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των Νόμων, των Αςτυνομικϊν και λοιπϊν 
διατάξεων, υποχρεοφται ειδικότερα να ανακοινϊνει χωρίσ αμζλεια ςτθ Διευκφνουςα 
Υπθρεςία τισ ςχετικζσ διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν ςχετικά με υποδεικνυόμενα 
μζτρα ελζγχου και αςφαλείασ κτλ., που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ 
διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

1.11. Ευκφνθ μελϊν κοινοπραξίασ 

 Οι εγγυιςεισ εκτζλεςθσ του ζργου εκδίδονται υπζρ όλων των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ.  

 Τα μζλθ τθσ αναδόχου κοινοπραξίασ ευκφνονται ζναντι του κυρίου του ζργου εισ 
ολόκλθρο για κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από τθ ςφμβαςθ ι από το νόμο.  

 Πλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ οφείλουν κατά τθν κατάρτιςθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
να κατακζςουν ςυμβολαιογραφικι πράξθ διοριςμοφ κοινοφ εκπροςϊπου τθσ 
κοινοπραξίασ ζναντι του κυρίου του ζργου και των υπθρεςιϊν. Με τθν ίδια πράξθ 
ορίηεται υποχρεωτικά και ο αναπλθρωτισ του εκπροςϊπου. Ο αναπλθρωτισ εκπροςωπεί 
τθν κοινοπραξία ςε κάκε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ του εκπροςϊπου, κακϊσ και 
ςε περιπτϊςεισ κανάτου ι ανικανότθτασ αυτοφ. Ο εκπρόςωποσ και ο αναπλθρωτισ του 
πρζπει να είναι φυςικό πρόςωπο από τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ ι από τουσ νόμιμουσ 
εκπροςϊπουσ των εταιριϊν που κοινοπρακτοφν. Ο εκπρόςωποσ ι ο αναπλθρωτισ του 
μποροφν να διορίηουν άλλουσ πλθρεξοφςιουσ για τθ διενζργεια ςυγκεκριμζνων πράξεων 
κατά τθν εκπροςϊπθςθ τθσ κοινοπραξίασ, εφόςον δόκθκε ςε αυτοφσ τζτοια εξουςία με 
τθν πράξθ διοριςμοφ τουσ. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ επόμενθσ παραγράφου 
ο διοριςμόσ του εκπροςϊπου και του αναπλθρωτι και θ αποδοχι του από αυτοφσ 
διαρκοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου και μζχρι τθν πλιρθ εκκακάριςθ των ςχζςεων 
τθσ κοινοπραξίασ με τον κφριο του ζργου. Μαηί με τθν πράξθ διοριςμοφ κατατίκενται 
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και δθλϊςεισ αποδοχισ του διοριςμοφ τουσ από τον 
εκπρόςωπο και από τον αναπλθρωτι του. Ο διοριςμόσ του εκπροςϊπου και του 
αναπλθρωτι του και οι δθλϊςεισ αποδοχισ πρζπει να είναι χωρίσ αίρεςθ ι όρουσ και να 
εκτείνονται ςε όλα τα κζματα που αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςτα οποία 
περιλαμβάνεται και θ είςπραξθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ και ο διοριςμόσ 
αντικλιτου.  

 Αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου ι του αναπλθρωτι του ι και των δφο γίνεται μόνο από 
κοινοφ από όλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Μόνο μετά τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πράξθσ αυτισ και των δθλϊςεων αποδοχισ του διοριςμοφ τουσ από 
τουσ διοριηόμενουσ παφει θ εξουςία εκπροςϊπθςθσ αυτϊν που είχαν διοριςκεί πριν. 

2. Εργοδότθσ  

2.1. Άδειεσ και εγκρίςεισ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ι εξαςφάλιςθ, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, 
των κάκε είδουσ αδειϊν ι υποχρεωτικϊν παραςτατικϊν ςτοιχείων που προβλζπονται από τθ 
νομοκεςία ι αλλαχοφ και που είναι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν εκτζλεςθ των κάκε 
είδουσ εργαςιϊν. Ρροσ τοφτο ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει το ςχετικό αίτθμά του 
ςτθν, κατά περίπτωςθ, αρμόδια υπθρεςία. Ραράλλθλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτθμά του 
(με αντίγραφα όλων των ςυναφϊν δικαιολογθτικϊν) ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. Θ 
υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ αδειϊν ι υποχρεϊςεων χρθματοοικονομικισ 
φφςθσ. 
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Ο Διμοσ ουδεμία υποχρζωςθ αναλαμβάνει για να παράςχει ςτον Ανάδοχο τισ απαιτοφμενεσ 
διοικθτικζσ άδειεσ για τθ διενζργεια των πράξεων εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων. 

Πςον αφορά άδειεσ που μποροφν να εκδοκοφν κατά διακριτικι ευχζρεια τθσ αρμόδιασ 
διοικθτικισ αρχισ, ο Ανάδοχοσ εξακολουκεί να φζρει αποκλειςτικά τον κίνδυνο μθ ζκδοςισ 
τουσ. Κατ' εξαίρεςθ, ο Διμοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τον ςυνδράμει, εφόςον 
ςυντρζχουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

 Ο νόμοσ καταλείπει ςτον Διμο τθ διακριτικι ευχζρεια να παράςχει τθ ςυνδρομι αυτι 
ι όχι. 

 Θ παροχι τθσ ςυνδρομισ αυτισ δεν κα ςυνιςτοφςε κακι χριςθ τθσ διακριτικισ του 
ευχζρειασ ι κατάχρθςθ εξουςίασ. 

Ο Διμοσ αναλαμβάνει να παράςχει τθ ςυνδρομι του κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του 
Αναδόχου και μόνο με τουσ τφπουσ και τα μζςα, που του επιτρζπει ι του επιβάλλει θ κατά 
περίπτωςθ εφαρμοςτζα για τθν ζκδοςι τθσ άδειασ διοικθτικι ι αποδεικτικι διαδικαςία. 

2.2. Ο Επιβλζπων Μθχανικόσ 

Θ επίβλεψθ καταςκευισ του ζργου γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 136 του Ν. 4412/2016 και 
ςφμφωνα με το άρκρο 8 παρ 3 του ΡΔ 437/1981. Θ διευκφνουςα υπθρεςία ορίηει, ωσ 
επιβλζπων, τεχνικό υπάλλθλο που κα παρακολουκεί το ζργο και γενικά κα προβαίνει ςε κάκε 
νόμιμθ ενζργεια για τθν καλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των ζργων. Ραρακολουκεί και ελζγχει τθν 
ποιότθτα και ποςότθτα των εργαςιϊν και γενικά να τθροφνται οι όροι τθσ ςφμβαςθσ και τθσ 
παροφςασ ςυγγραφισ από τον ανάδοχο. 

Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου και μετά από αυτι μζχρι τθσ οριςτικισ 
παραλαβισ, ο επιβλζπων κρίνει ότι θ καταςκευι του ζργου ι τμιματοσ αυτοφ δεν πλθροί 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι το ζργο ζχει ελαττϊματα το αναφζρει αμζςωσ ςτθ Διευκφνουςα 
Υπθρεςία και αυτι αφοφ διαπιςτϊςει κατόπιν επικεϊρθςθσ τα ελαττϊματα αυτά απευκφνει 
ςτον ανάδοχο ειδικι διαταγι ςχετικά με τθν αποκατάςταςθ τουσ μζςα ςε εφλογθ προκεςμία 
ι το ποςοςτό μείωςθσ τθσ αμοιβισ του αναδόχου για τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ και πικανόν 
και τθν εκτζλεςθ οριςμζνων εργαςιϊν για τον περιοριςμό των ελαττωμάτων ςφμφωνα με το 
άρκρο 159 του Ν.4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να επιτρζπει ελεφκερα τθν είςοδο ςτον επιβλζποντα και ςε όλουσ τουσ 
εντεταλμζνουσ για τθν επίβλεψθ του ζργου υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ, όπωσ επίςθσ και 
ςτουσ ςυμβοφλουσ, που τυχόν κα χρθςιμοποιιςει θ Υπθρεςία για να τθ ςυνδράμει και για 
όποιον άλλο θ Υπθρεςία αποφαςίςει να δϊςει ςχετικι ζγκριςθ ςφμφωνα με το άρκρο 138 
παρ 14 του Ν.4412/2016. Το γεγονόσ ότι θ Υπθρεςία επιβλζπει το ζργο δεν απαλλάςςει τον 
Ανάδοχο από οποιαδιποτε ευκφνθ που προκφπτει από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και 
τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ (βλ. και Άρκρο 3.1 τθσ παροφςασ «Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου). 

2.3. Αντικατάςταςθ Επιβλζποντα Μθχανικοφ 

Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα τθσ αντικατάςταςθσ του επιβλζποντα οποτεδιποτε και για 
οποιοδιποτε αιτία, χωρίσ εκ του λόγου τοφτου να κεωρείται ότι προςβάλλεται ζννομο 
ςυμφζρον του Αναδόχου ι να ςτοιχειοκετείται δικαίωμα ςτον Ανάδοχο να αξιϊςει 
αποηθμίωςθ ι παράταςθ προκεςμιϊν. 
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3. Ανάδοχοσ 

3.1. Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

Οι γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ορίηονται ςτο άρκρο 138 του Ν 4412/2016. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει το ζργο κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ 
και τισ ςφμφωνεσ προσ αυτι και το νόμο ζγγραφεσ εντολζσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 

Υποχρεοφται να εφαρμόηει πιςτά τα προβλεπόμενα από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ, τθ 
διακιρυξθ και προχπολογιςμό του ζργου και τθν ΤΣΥ ςε ό,τι αφορά τισ μονάδεσ εργαςίασ και 
τθν τιρθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, χωρίσ καμιά παρζκκλιςθ χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ 
Υπθρεςίασ. 

Οι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και το νόμο, ζγγραφεσ εντολζσ που δίνονται από 
το αρμόδιο όργανο για ςυμπλιρωςθ ι τροποποίθςθ των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ κακϊσ και θ 
εκτζλεςθ των εγκεκριμζνων ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν είναι υποχρεωτικι για τον 
ανάδοχο. Σχετικά με τισ αυξομειϊςεισ εργαςιϊν και τισ νζεσ εργαςίεσ ιςχφουν τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 156 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να λάβει αποηθμίωςθ ι αφξθςθ 
τιμϊν για μεταβολζσ ςτα ζργα που ζγιναν χωρίσ ζγγραφθ διαταγι, ζςτω και αν βελτιϊνουν 
το ζργο. 

Εάν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ αντιμετωπίςει ςυνκικεσ ι 
εμπόδια τα οποία δεν προβλζπονται από τθ μελζτθ και τθν Τεχνικι περιγραφι, οφείλει να 
ειδοποιιςει αμζςωσ και εγγράφωσ τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία για τθν περαιτζρω 
αντιμετϊπιςθ τοφτων. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με πρωτοβουλία και ευκφνθ δικι του να βρει τα κατάλλθλα για τα 
ζργα μθχανιματα ςτον αρικμό και ςτο είδοσ που χρειάηονται για τθν ζντεχνθ και εντόσ τθσ 
ολικισ προκεςμίασ, που προβλζπεται από το άρκρο 6.3 τθσ παροφςασ (Συνολικι Ρροκεςμία), 
περάτωςθσ των εργαςιϊν. 

Καμία παράταςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ ι πρόςκετθ αποηθμίωςθ πζραν των 
ςυμβατικϊν τιμϊν μονάδασ αναγνωρίηεται ςε περίπτωςθ δυςκολιϊν για τθν εξεφρεςθ 
μθχανθμάτων, βλαβϊν ι αδυναμιϊν χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν. Οι χειριςτζσ των μθχανθμάτων 
πρζπει να κατζχουν το ανάλογο με το μθχάνθμα δίπλωμα. Οι δαπάνεσ μεταφοράσ των 
μθχανθμάτων ςτουσ τόπουσ των ζργων βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ τισ ςχετικζσ με τουσ μιςκοφσ, θμερομίςκια 
αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και λοιπζσ εργοδοτικζσ επιβαρφνςεισ του προςωπικοφ το οποίο κα 
απαςχολιςει κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Επίςθσ τον ανάδοχο επιβαρφνει θ αξία των 
κάκε φφςεωσ υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (καφςιμα -
λιπαντικά -εκρθκτικά, κ.λ.π.) τα μιςκϊματα των μθχανθμάτων, μεταφορικϊν μζςων ωσ 
επίςθσ και όλα τα γενικά ζξοδα αυτοφ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των 
διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του ι ςτο 
προςωπικό του φορζα του ζργου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ μζτρων 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Σχετικά με τθ λιψθ μζτρων αςφάλειασ είναι υποχρεωμζνοσ 
να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ 
ςιμανςθσ ζργων κλπ) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα. Φζρει δε ακζραια τθν ευκφνθ 
για κάκε ατφχθμα το οποίο ικελε ςυμβεί, ςε οποιονδιποτε κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
που ανζλαβε. 

Ο ανάδοχοσ ευκφνεται για κάκε ηθμιά που προκαλείται από αυτόν ι το ςυνεργείο του ςτο 
Δθμόςιο ι οποιονδιποτε τρίτο. 
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Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει τθν υπάρχουςα 
βλάςτθςθ του χϊρου εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, φζρει δε ακζραια τθν ευκφνθ τυχόν εκριξεωσ 
πυρκαγιάσ από αιτία που ςχζςθ κα ζχει με το εργοτάξιο. 

Οι δαπάνεσ τθσ επί του εδάφουσ εφαρμογισ των εγκεκριμζνων χαράξεων, τθσ καταςκευισ 
ςτακερϊν ςθμείων, εκτφπωςθσ ςχεδίων, καταμετριςεων εν γζνει, θ ςφςταςθ των 
εργοταξίων, θ ςυντιρθςθ των οδϊν προςπελάςεωσ του ζργου, βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν καταςκευι και τοποκζτθςθ τισ προςωρινισ και 
αναμνθςτικισ πινακίδασ πλθροφόρθςθσ του ζργου, καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μθν εμποδίηει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που δεν περιλαμβάνονται 
ςτθ ςφμβαςθ από άλλουσ εργολιπτεσ που χρθςιμοποιεί θ Υπθρεςία ι από τθν ίδια τθν 
Υπθρεςία, ι και το προςωπικό αυτισ ι κάκε άλλθσ αρχισ που αςχολείται με τθν εκτζλεςθ 
ζργου μζςα ςτο ίδιο εργοτάξιο ι πλθςίον αυτοφ. 

Θ δαπάνθ εκτζλεςθσ των ανωτζρω εργαςιϊν ζχει υπολογιςκεί ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του 
τιμολογίου και για το λόγο αυτό καμίασ άλλθσ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ δικαιοφται ο 
εργολάβοσ. 

3.2. Επαλικευςθ ςτοιχείων που χορθγοφνται 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (αλλά και όλοι οι 
διαγωνιηόμενοι κατά τθ φάςθ του διαγωνιςμοφ εφόςον το κρίνουν αναγκαίο) να 
επαλθκεφςει όλα τα ςτθ διάκεςι τουσ ςτοιχεία από τθν Υπθρεςία και να υποβάλλει γραπτϊσ 
τυχόν επιςθμάνςεισ του και προτάςεισ για ςυμπλιρωςθ, τροποποίθςθ ι βελτιςτοποίθςθ των 
εργαςιϊν και των μεκόδων υλοποίθςθσ του ζργου. Ο ζλεγχοσ των διατικεμζνων ςτοιχείων με 
επί τόπου μετριςεισ υπάγεται ςτθν κατθγορία των ειδικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου, για 
τισ οποίεσ δεν προβλζπεται καταβολι αμοιβισ ςτον Ανάδοχο. 

3.3. Διεφκυνςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο 

Θ διεφκυνςθ των ζργων από τον ανάδοχο ςτουσ τόπουσ καταςκευισ γίνεται ςφμφωνα με το 
άρκρο 139 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα κα πρζπει να γίνεται από τεχνικοφσ που ζχουν τα 
κατάλλθλα προςόντα και είναι αποδεκτι από τθν Υπθρεςία. Θ επί τόπου των ζργων 
παρουςία τεχνικοφ ςτελζχουσ ι τεχνικοφ υπαλλιλου τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ είναι 
υποχρεωτικι και ανάλογθ με τθ φφςθ και το μζγεκοσ του καταςκευαηόμενου ζργου - ζνασ 
τεχνικόσ διπλωματοφχοσ ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ (ΑΕΛ) ι ανϊτατου τεχνολογικοφ 
εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ (ΑΤΕΛ). 

Για το προςωπικό που αποτελεί τθν ελαχίςτθ ςτελζχωςθ, απαιτείται προςκόμιςθ ςτθ 
διευκφνουςα υπθρεςία βεβαίωςθσ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία κα 
αναγράφεται και ο χρόνοσ αςφάλιςθσ των εργαηομζνων. 

3.4. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των καταςκευϊν του ζργου 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 21 του Ν. 4782/2021 και όπωσ ορίηεται ςτο τθσ 
Τεφχουσ Διακιρυξθσ. 

Σφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν. 4782/2021, θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου μειϊνεται 
αμζςωσ μετά από τθν ζγκριςθ τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ από τθ διευκφνουςα υπθρεςία, κατά 
ποςοςτό εβδομιντα τοισ εκατό (70%) τθσ ςυνολικισ αξίασ. Το ςφνολο των εγγυιςεων καλισ 
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εκτζλεςθσ επιςτρζφεται χωρίσ κακυςτζρθςθ, αμζςωσ μετά από τθν ζγκριςθ του 
πρωτοκόλλου παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ του ζργου. 

3.5. Γενικζσ Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

Λςχφουν όςα ορίηονται ςτο άρκρο 138 του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφουν ςιμερα. Θ διεφκυνςθ 
των ζργων από τθν πλευρά του αναδόχου ςτουσ τόπουσ καταςκευισ τουσ γίνεται από 
τεχνικοφσ που ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και είναι αποδεκτοί από τθν Υπθρεςία. Θ επί 
τόπου των ζργων παρουςία τεχνικοφ ςτελζχουσ ι τεχνικοφ υπαλλιλου τθσ εργολθπτικισ 
επιχείρθςθσ είναι υποχρεωτικι και ανάλογθ με τθ φφςθ και το μζγεκοσ του 
καταςκευαηόμενου ζργου. 

Ο ανάδοχοσ γνωςτοποιεί ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςι ι τουσ τυχόν 
πλθρεξοφςιουσ. 

Πταν πρόκειται για υπογραφι του χρονοδιαγράμματοσ, των επιμετριςεων, των 
πρωτοκόλλων αφανϊν εργαςιϊν, των πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν μονάδοσ νζων 
εργαςιϊν (Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των Ανακεφαλαιωτικϊν Ρινάκων, ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων, 
των πιςτοποιιςεων και τθσ επί τόπου παρακολοφκθςθσ και διοίκθςθσ καταςκευισ του 
ζργου, ο ανάδοχοσ μπορεί να αντιπροςωπευκεί από τεχνικό ςτζλεχοσ τθσ επιχείρθςθσ ι άλλο 
τεχνικό που ζχει τα νόμιμα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα. Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ 
ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 140 του Ν 4412/2016. 

3.6. Υπεργολαβία 

Λςχφουν γενικϊσ τα οριηόμενα ςτα άρκρα 131 Ν. 4412/2016 & 81 του Ν. 4782/2021. 

 Πταν ςυνάπτεται ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου μεταξφ του αναδόχου δθμόςιου ζργου και 
άλλθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ, για τθν καταςκευι μζρουσ του ζργου που ζχει 
αναλθφκεί από τον ανάδοχο (υπεργολαβία), ο υπεργολάβοσ κεωρείται «εγκεκριμζνοσ» 
με τισ ςυνζπειεσ του παρόντοσ, μετά από ζγκριςθ του κυρίου του ζργου ι του φορζα 
καταςκευισ, όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 
α) Ο υπεργολάβοσ ζχει τα αντίςτοιχα προςόντα για τθν εκτζλεςθ του ζργου που 

αναλαμβάνει και ανικει ςε τάξθ και κατθγορία ζργου, αντίςτοιχθ με το ποςό τθσ 
ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου και 

β) Ο ανάδοχοσ, πριν από τθν εγκατάςταςθ του υπεργολάβου ςτο ζργο, ζχει 
γνωςτοποιιςει ςτον κφριο του ζργου ι ςτον φορζα καταςκευισ τθ ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ. 

 Θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι μπορεί με απόφαςι τθσ, που εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι 
προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν ανωτζρω γνωςτοποίθςθ, να μθν εγκρίνει τθν 
υπεργολαβία αυτιν. 

 Θ ζγκριςθ τθσ υπεργολαβίασ ζχει τισ εξισ ςυνζπειεσ: 
α) Το ποςό τθσ ςφμβαςθσ τθσ υπεργολαβίασ, όπωσ αυτό προκφπτει ιδίωσ, από τα 

τιμολόγια που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προσ τον ανάδοχο, λαμβάνεται υπόψθ 
για τον υπολογιςμό τθσ εμπειρίασ. 

β) Για το ποςό τθσ ςφμβαςθσ υπεργολαβίασ, ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται πιςτοποιθτικό 
εμπειρίασ για χριςθ ςτο ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε., ενϊ τα ςτελζχθ του αναδόχου δικαιοφνται 
πιςτοποιθτικό εμπειρίασ, το οποίο για τθν εξζλιξθ ςτο Μ.Ε.Κ, ανάγεται ςτο μιςό του 
χρόνου επίβλεψθσ. 

 Εφόςον, προκφπτει υποχρζωςθ από τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ ι αν ο ανάδοχοσ πρότεινε 
ςυγκεκριμζνουσ υπεργολάβουσ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, υποχρεοφται, 
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ, να προςκομίςει τθν υπεργολαβικι 
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ςφμβαςθ. Θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί να χορθγιςει προκεςμία ςτον ανάδοχο κατ’ 
αίτθςι του, για τθν προςκόμιςθ τθσ υπεργολαβικισ ςφμβαςθσ με τον αρχικϊσ 
προτακζντα υπεργολάβο ι άλλον, που διακζτει τα αναγκαία κατά τθν κρίςθ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ προςόντα, εφόςον ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ. 

 Επιτρζπεται θ ςφςταςθ κοινοπραξίασ μεταξφ εργολθπτικϊν επιχειριςεων, για τθν 
καταςκευι ζργου, το οποίο ζχει αναλάβει μία ι περιςςότερεσ από τισ επιχειριςεισ αυτζσ 
(καταςκευαςτικι κοινοπραξία), αν:  
α) όλα τα μζλθ τθσ καταςκευαςτικισ κοινοπραξίασ πλθροφν τα κριτιρια των άρκρων 73 

ζωσ 76,  
β) το ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ κοινοπραξίασ γνωςτοποιείται ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι 

του ζργου, και  
γ) ο προχπολογιςμόσ του ζργου υπερβαίνει το όριο τθσ περ. α’ του άρκρου 5.  

 Ραράλειψθ τθσ υποχρζωςθσ γνωςτοποίθςθσ επιφζρει ακυρότθτα τθσ ςυμφωνίασ. Θ 
Ρροϊςταμζνθ Αρχι μπορεί να μθν εγκρίνει τθ ςφςταςθ τθσ κοινοπραξίασ, με απόφαςθ 
που λαμβάνεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τθν ανωτζρω 
γνωςτοποίθςθ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ τεκμαίρεται ωσ απόρριψθ 
τθσ ςφςταςθσ καταςκευαςτικισ κοινοπραξίασ. 

 Ο ανάδοχοσ πρζπει να διατθρεί ςυνολικό ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν καταςκευαςτικι 
κοινοπραξία τουλάχιςτον πενιντα τοισ εκατό (50%). Αν ο ανάδοχοσ είναι κοινοπραξία, 
πρζπει επιπλζον κάκε επιχείρθςθ τθσ κοινοπραξίασ να διατθρεί ελάχιςτο ποςοςτό 
ςυμμετοχισ δεκαπζντε τοισ εκατό (15%), εκτόσ αν θ ςυμμετοχι τθσ ςτθν αρχικι 
κοινοπραξία ανζρχεται ςε ποςοςτό μικρότερο του δεκαπζντε τοισ εκατό (15%), οπότε 
αυτό ιςχφει ωσ ελάχιςτο ποςοςτό και ςτθν καταςκευαςτικι κοινοπραξία. Κάκε άλλθ νζα 
επιχείρθςθ που μετζχει ςτθν καταςκευαςτικι κοινοπραξία πρζπει να ζχει ελάχιςτο 
ποςοςτό ςυμμετοχισ δεκαπζντε τοισ εκατό (15%). Τα νζα μζλθ τθσ καταςκευαςτικισ 
κοινοπραξίασ, πζραν του αναδόχου, δεν επιτρζπεται να είναι κοινοπραξίεσ. 

 Τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ ευκφνονται εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ, για 
το ςφνολο του ζργου. 

3.7. Υποκατάςταςθ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 80 του Ν. 4782/2021. 

3.8. Απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο 

3.8.1 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ, των διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό 
του, ι ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται 
ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθ φάςθ 
καταςκευισ του ζργου: ΡΔ 305/96 (αρ. 7 -9), Ν.4412/2016 (αρ 138 παρ. 7), Ν.3850/10 (αρ. 
42) (Ο Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 
εργαηομζνων αρ. δεφτερο, καταργεί διατάξεισ που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ 
των: Ν. 1568/85, ΡΔ 294/88, ΡΔ 17/96, κλπ.)  

3.8.2 Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ  
ζργων κλπ) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα Ν.4412/2016 (αρκ. 138 παρ. 7). 

β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο 
Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ: 
ΔΛΡΑΔ/οικ177/2-3-01, ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΛΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο 
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χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ 
αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ 
του ζργου: Ν.3669/08 (αρ.138 παρ.8). 

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των 
εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει/εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των 
μζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι 
τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ 1073/81 (αρ. 111), ΡΔ 305/96 (αρ. 10,11), 
Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 

Για τθ ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ.γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ 
γνϊςθ από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να 
κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ 
(εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ 
εξειδικευμζνθ εταιρεία). 

3.8.3 Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ.2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα 
ακόλουκα : 

3.8.3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφαλείασ Υγείασ (ΣΑΥ) - Φάκελοσ 
Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ) και ςυγκεκριμζνα: 

α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, 
τθν εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ 
διάρκεια εργαςιϊν που κα υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα 
απαςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ 
εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια: ΡΔ305/96 (αρ. 3 παρ. 12 και 13). Θ 
γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα III του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 

β. Ο ανάδοχοσ και εάν δεν υπάρχει ο κφριοσ του ζργου, είναι υποχρεωμζνοσ να καταρτίςει 
και να υποβάλλει ςτθ Δ/νςθ του ζργου υπθρεςίασ, εντόσ προκεςμίασ 25 θμερϊν, από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, Σχζδιο αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ) και φάκελο αςφάλειασ και 
υγείασ (ΦΑΥ) και να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ/προβλζψεισ των ΣΑΥ - ΦΑΥ, τα οποία 
αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με 
το ΡΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 8) και τθν ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν 
παραλείψεισ που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), 
ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν 
καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, 
ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ 
κλπ.) 

δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα 
προκφψουν λόγω τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα 
απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: 
ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/ 889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ. 10) και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ 
διάκεςθ ελεγκτικϊν αρχϊν. 

ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφαλείασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο 
Αςφαλείασ Υγείασ (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ 
και για τα άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια 
καταςκευισ του ζργου. 

Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ 
μελλοντικά αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 
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 Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και ςτισ 
ΥΑ: ΔΛΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρκ. 3) και ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

 Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν: 

α. απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν 
περιςςότερα του ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 

β. οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαιτζρουσ κινδφνουσ: Ρ. . 305/96 
(αρκ. 12 παράρτθμα II) 

γ. απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.  
δ. για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του 

ζχοντοσ νόμιμο δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και 
υγείασ (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του ζργου από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το 
άρκρο 7 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 
10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε. 

 Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι 
κάκε Δθμόςιου Ζργου : ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτο Ν. 4412/2016 

 Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου 
και το ςυνοδεφει κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΥΑ 
ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ 

 Διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται ςτθν ΕΓΚΥΚΛΛΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΛΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΡΕΧΩΔΕ. 

3.8.3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ – τιρθςθ ςτοιχείων 
αςφάλειασ και υγείασ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

Α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 
εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.1 & αρ.12 παρ.4) 

Β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο 
ζργο 50 και άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 & αρ.4 ζωσ 25) 

Γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε 
άτομα εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ 
Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. Θ ανάκεςθ 
κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και 
αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε 
απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ: Ν. 3850/10 (αρ. 9). 

Δ . Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των: τεχνικοφ αςφαλείασ και 
ιατροφ εργαςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων 
ςτοιχείων: 

 Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφαλείασ και ιατρό εργαςίασ, 
των υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, 
ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται 
ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ. 1α και παρ. 3-8). 

 Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα 
αναγράφουν τισ υποδείξεισ τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν. 
3850/10 (αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 17 παρ. 1) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και 
κεωρείται από τθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 
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Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του 
ιατροφ εργαςίασ (Ν. 3850/10 αρ. 20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και 
να τισ κοινοποιεί και ςτθν επιτροπι Υγείασ και Αςφαλείασ (Ε.Υ.Α.Ε.) ι ςτον 
εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι αρμοδιότθτεσ 
προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και 
μόνο. 

 Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του 
ατυχιματοσ και να το κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν. 3850/10 (αρ.43 
παρ.2β). 

Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρομοίων ατυχθμάτων, 
καταχωροφνται ςτο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ 
πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ 
οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 
ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί 
αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για τθν εξακρίβωςθ των 
αιτιϊν του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α) 

 Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο 
ανικανότθτα εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν. 3850/10 (αρ.43 
παρ.2γ) 

 Λατρικό φάκελο κάκε εργαηομζνου Ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ.9) 

3.8.3.3. Θμερολόγιο Μζτρων αςφαλείασ (ΘΜΑ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), 
όταν απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν 
τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε 
ςυνδυαςμό με τθν ΥΑ 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργαςίασ. 

Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω ΥΑ από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα Ι 
γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του 
αναδόχου και τθσ Δ/ νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθ διενζργεια των τακτικϊν 
ελζγχων ι δοκιμϊν για ότι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο 
όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ: ΡΔ 1073/81 (αρ.113), Ν. 1396/83 (αρ.8) 
και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με αρικμ. πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208/12-9-2003. 

3.8.3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Θμερολογίου Μζτρων Αςφάλειασ 
(ΘΜΑ) 

Για τθν πιςτι εφαρμογι του ΣΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςχετίηεται με το 
ΘΜΑ. 

Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και 
εμπλουτιςμόσ του ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των 
αναγραφόμενων υποδείξεων/ διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του 
ατυχιματοσ. 

3.8.4 Απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο  
εργοτάξιο. 

3.8.4.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα 
παρακάτω μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: 
α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου 

με ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων: ΡΔ 105/95, 
ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1) 

β. τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου 
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων 
αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηομζνουσ από 
τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ: ΡΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ 
Β, τμιμα II, παρ.2). 

γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι 
αερίων κλπ) και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ 
των εγκαταςτάςεων αυτϊν: ΡΔ 1073/81 (αρ.92-95), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, 
παρ. 6). 

δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ: κατάρτιςθ ςχεδίου 
διαφυγισ- διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ 
εργαηόμενουσ, πρόλθψθ- αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι 
ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ: ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ 305/96 (αρ.12, 
παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 3,4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ 
(φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ): ΡΔ 
1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ. 
13 ,14). 

ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ 
εργαηόμενουσ όπωσ: προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, 
ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων 
ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και 
τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του: ΡΔ 1073/81 (αρ. 102-108), Ν.1430/84 
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β. 4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και ΥΑ οικ. 
Β.5261/190/97, ΡΔ 396/94, ΡΔ 305/96 (αρ.9, παρ.γ). 

3.8.4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ - ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ-εκφόρτωςθ 
εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ 

των πεηϊν και των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με : 

 Τθν Υ.Α. αρικμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΡΥΜΕΔΛ: Οδθγίεσ ςιμανςθσ 
εκτελοφμενων ζργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7) 

 Τθν ΚΥΑ αρικμ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΡΕΚΑ και τ. ΥΡΥΜΕΔΛ « Υποχρεϊςεισ και μζτρα 
για τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν» 

 Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ: Ν.2696/99 (αρ.9-11 και αρ.52) και τθν 
τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07 (αρ. 7-9 και αρ. 46) 

β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ 
οδοφσ, κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47,48) και θ τροπ. 
αυτοφ Ν. 3542/07 (αρ. 43,44). 
γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί 
τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν 
ςυςκευϊν, των κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων 
φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ: ΡΔ 1073/81 (αρ.75- 84), ΡΔ 305/96 (αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. IV 
μζροσ Α, παρ. 2), Ν. 3850/10 (αρ. 31,35). 
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δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, 
εκφόρτωςθσ, αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων: 
ΡΔ 216/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.85- 91), ΚΥΑ 8243/1113/9Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 1 (αρ.8), ΡΔ 
305/96 *αρ.8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ.12 παραρτ. ΐν μζροσ Α παρ.11 και μζροσ Β τμιμα II παρ. 4+ , Ν. 
2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. Αυτοφ: Ν. 3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν: 

 α) κραδαςμοφσ : ΡΔ 176/05 

 β) κόρυβο: ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06, 

 γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ 
φορτίων: ΡΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ 
παράγοντεσ : Ν.3850/10 (αρ.36-41), ΡΔ 82/10. 

3.8.4.3 Μθχανιματα ζργων/εξοπλιςμοί εργαςίασ – αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 
304/00 (αρ.2) 

α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων 
(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν),των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, 
των εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ 
με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ): ΡΔ 
1073/81 (αρ. 17, 45-74), Ν. 1430/84 (αρ. 11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι 
τροπ. Αυτοφ: ΡΔ 89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ 155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. ΛΧ), ΡΔ 305/96 (αρ. 
12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II παρ. 7-9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03, ΡΔ 
57/10, Ν. 3850/10 (αρ. 34,35). 

β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV, μζροσ Β’, τμιμα ΛΛ 
παρ. 7.4 και 8.5) και το ΡΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία: 

 Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 

 Άδεια κυκλοφορίασ 

 Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ 

 Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 

 Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ 
Β’, τμιμα ΛΛ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. ΛΛ, παρ.2.1). Σθμειϊνεται ότι 
θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει το χειριςτι. 

 Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ- 
εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα 
καταχωροφνται τα αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 (αρ.4α παρ.3 
και 6). 

 Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ 
και αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 
15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7). 

3.8.5 Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο 
εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του 
εκτελοφμενου ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα 
απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των 
εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου. 

Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα: 

3.8.5.1 Κατεδαφίςεισ: 
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Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.18-33,104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και 
οι τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 305/96 (αρ.12, 
παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ, παρ. 11), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΡΔ 2/06, ΡΔ 212/06, ΥΑ 21017/84/09. 

3.8.5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ: 

Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.2-17,40-42), ΥΑ αρ.3046/304/89 (αρ.8-αςφάλεια και 
αντοχι κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, 
ΡΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 
αυτισ: ΥΑ Φ. 6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ: 
ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ, παρ. 10). 

3.8.5.3 Λκριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ-ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, 
Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ. 

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ.7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΡΔ 155/04, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. Λν μζροσ Α παρ.1, 10 
και μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.4- 6,14). 

3.8.5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 

ΡΔ 95/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105), ΡΔ 70/90 (αρ.15), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΛΛΛ), Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

3.8.5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ κλπ) 

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.26-33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΛΛΛ), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. Λν μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.12). 

 

3.8.6. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που 
περιλαμβάνουν τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 

Α. Νόμοι Ρ. . 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Ρ. . 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Ρ. . 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Ρ. . 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93 Ρ. . 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Ρ. .Ρ 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Ρ. . 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Ρ. . 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Ρ. . 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Ρ. . 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

Β. Ρροεδρικά Διατάγματα Ρ. . 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Ρ. . 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Ρ. . 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Ρ. . 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Ρ. . 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 
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Ρ. . 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Ρ. . 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Ρ. . 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 Ρ. . 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Ρ. . 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 Γ. Υπουργικζσ Αποφάςεισ 

Ρ. . 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Ρ. . 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 

3.9. Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ - Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.) 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χρθςιμοποιιςει υποχρεωτικά τα υλικά και τα ζτοιμα ι 
θμικατεργαςμζνα προϊόντα που προδιαγράφονται για τθν καταςκευι του ζργου ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ περιλαμβάνονται ςτο αναλυτικό τιμολόγιο, και το τεφχοσ 
ςυμπλθρωματικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν . 

3.9.1. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ υλικϊν απροςδιόριςτθσ ποιότθτασ ι 
άγνωςτθσ προζλευςθσ ι θ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο υλικϊν που δεν ζχουν 
προθγουμζνωσ τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Πλα τα προςκομιηόμενα από τον Ανάδοχο είδθ και υλικά για ενςωμάτωςθ ςτα 
ζργα κα είναι καινοφργια, χωρίσ ελαττϊματα και κα πλθροφν τουσ αντίςτοιχουσ 
ςυμβατικοφσ όρουσ, που κακορίηουν τον τφπο, κατθγορία και λοιπά 
χαρακτθριςτικά των ειδϊν και υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

Για τθν ζγκριςθ των υλικϊν που κα ενςωματωκοφν ςτο ζργο φωτιςτικά, ςωλινεσ 
θλεκτρικϊν καλωδίων αντλίεσ, θλεκτρικοί πίνακεσ κ.λ.π. κα προςκομιςκεί 
φάκελοσ υλικϊν από τον ανάδοχο με ςαφι αναφορά ςτα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά των υλικϊν τα οποία κα είναι ςφμφωνα με αυτά των 
προδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ. Θ ζγκριςθ των υλικϊν κα γίνει από αρμόδια 
επιτροπι που κα ορίςει θ Υπθρεςία μασ. 

3.9.2. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονιςει Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου 
(Ρ.Ρ.Ε.) εφόςον ο προχπολογιςμόσ του ζργου υπερβαίνει το ποςό άνω του 
οποίου θ ςφνταξθ ΡΡΕ κακίςταται υποχρεωτικι βάςει τθσ ιςχφουςασ ςχετικισ 
νομοκεςίασ (παρ. 2, άρκρου 158 του Ν.4412/16). 

3.9.2.1. Το Ρρόγραμμα Ροιότθτασ κα ενςωματϊνει και κα κωδικοποιεί όλεσ τισ 
απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν και: 

 κα περιγράφει τισ φάςεισ ανάπτυξθσ του ζργου και τισ αντίςτοιχεσ 
δραςτθριότθτεσ 

 κα είναι ςε πλιρθ ςυμφωνία και κα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του 
ζργου 

 κα κακορίηει τον τρόπο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του ζργου 

 κα κακορίηει τον τρόπο και τισ λεπτομζρειεσ ςυγκζντρωςθσ και αρχειοκζτθςθσ 
των ςτοιχείων κατά τθν καταςκευι ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ 
ιχνθλαςιμότθτασ (δθλαδι να είναι δυνατι θ εκ των υςτζρων αναηιτθςθ όλων 
των ςτοιχείων για ζνα ςυγκεκριμζνο τμιμα του ζργου και θ ςυγκρότθςθ του 
μθτρϊου του ζργου). 

Σχόλιο [ΧτW19]: Μόνο σε 

προϋπολογισμό άνω του 1.500.000€ 

Σχόλιο [20]: Δεν αλλάηει 
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Κατά τθ φάςθ ςφνταξθσ του Ρ.Ρ.Ε. πρζπει να γίνει ςυςτθματικι, ςχολαςτικι και 
ολοκλθρωμζνθ μελζτθ των απαιτιςεων των ςυμβατικϊν τευχϊν, να 
εντοπιςτοφν ζγκαιρα οι τυχόν αςάφειεσ ςτα ςυμβατικά τεφχθ κακϊσ και 
πικανζσ αντιφάςεισ μεταξφ τουσ, να ςυηθτθκοφν μεταξφ του Κυρίου του Ζργου 
και του Ανάδοχου και να λθφκοφν οριςτικζσ αποφάςεισ για τισ λεπτομζρειεσ 
καταςκευισ του ζργου, οι οποίεσ κα αποτυπωκοφν επίςθσ ςτο Ρ.Ρ.Ε. 

Το Ρ.Ρ.Ε. ενόσ ζργου πρζπει να ανακεωρείται όταν προκφπτουν ςθμαντικζσ 
αλλαγζσ, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικι κατάςταςθ του ζργου (π.χ. 
τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ). 

3.9.2.2. ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Ρ.Ρ.Ε. 

Μια ενδεικτικι διάρκρωςθ των περιεχομζνων του Ρ.Ρ.Ε. είναι θ ακόλουκθ: 

ΤΜΘΜΑ Λ 

 Ειςαγωγι 

 Αντικείμενο του Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ 

 Ρολιτικι Ροιότθτασ για το ζργο 

 Δομι Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ 

 Ρεριγραφι Ζργου 2.1 Μζκοδοι καταςκευισ 2.2 Ζλεγχοι και Δοκιμζσ 

 Χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν 

 Χρθςιμοποιοφμενοι πόροι 

 Ανκρϊπινο Δυναμικό 

 Οργανόγραμμα ζργου 

 Αρμοδιότθτεσ κυρίων ςτελεχϊν 3.1.3 Στελζχωςθ του ζργου 3.2 Υλικά και υπθρεςίεσ 
3.2.1 Υλικά 3.2.2 Υπθρεςίεσ 3.3 Εξοπλιςμόσ 

 Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ(μθχανιματα) 

 Μετρθτικόσ εξοπλιςμόσ 

 Διαχείριςθ 

 Διαχείριςθ Εγγραφϊν 

 Διαχείριςθ του Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ 

 Κωδικοποίθςθ εγγράφων εντφπων 

 Δελτία ελζγχου και λοιπά ζντυπα 

 Αρχειοκζτθςθ 

 Μθ ςυμμορφϊςεισ Διορκωτικζσ / προλθπτικζσ ενζργειεσ 

 Επικεωριςεισ 

 Αναςκοπιςεισ 

 Άλλα κζματα 

 Αντιμετϊπιςθ εκτάκτων καταςτάςεων 

 Αςφάλεια και Υγεία 

 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ 

 Ραραπομπζσ - Αναφορζσ 

 Σχζδια 

 Ρρότυπα Κανονιςμοί Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

 Σφνδεςθ με Σφςτθμα Ροιότθτασ αναδόχου 
 
ΤΜΘΜΑ ΛΛ  

 Ρρογράμματα Ενεργειϊν 
Το λειτουργικό τμιμα του Ρ.Ρ.Ε. αποτελοφν τα προγράμματα ενεργειϊν, κάκε ζνα 
από τα οποία αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνο τμιμα ι ςε ςυγκεκριμζνθ ενότθτα του 
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ζργου και περιγράφει τισ διαδοχικζσ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν καταςκευι 
του. 
Τα προγράμματα ενεργειϊν περιλαμβάνουν οπωςδιποτε όλουσ τουσ ελζγχουσ και 
δοκιμζσ του ζργου. 
Στα προγράμματα ενεργειϊν: 
- αναλφονται οι φάςεισ και οι δραςτθριότθτεσ για τθν καταςκευι κάκε τμιματοσ 

(π.χ. εκςκαφι βάκρων) ι λειτουργικισ ενότθτασ (π.χ. καταςκευι άνω διάβαςθσ) 
- κακορίηονται τα ςθμεία ςτα οποία απαιτείται ζγκριςθ πριν από τθ ςυνζχιςθ των 

εργαςιϊν (Σθμεία Στάςθσ για Ζγκριςθ, ΣΣΕ) 
- κακορίηονται τα ζγγραφα αναφοράσ που εφαρμόηονται (π.χ. οδθγίεσ, 

προδιαγραφζσ, πρότυπα, ςυμβατικζσ απαιτιςεισ) 
- περιγράφονται ςυνοπτικά οι ενζργειεσ για κάκε φάςθ και δραςτθριότθτα (π.χ. οι 

ζλεγχοι που κα γίνουν) 
- κακορίηονται τα ζντυπα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταγραφι τν 

αποτελεςμάτων (π.χ. ζντυπα εργαςτθριακϊν δοκιμϊν, δελτία ελζγχου εργαςιϊν 
κ.τ.λ.) 

- κακορίηονται οι εμπλεκόμενοι ςε κάκε φάςθ και δραςτθριότθτα φορείσ (π.χ. 
Ανάδοχοσ, Υπεργολάβοσ, Κφριοσ του Ζργου, Τρίτοσ) 

ΡΑΑΤΘΜΑ 
Τα κζματα που περιλαμβάνονται ςτο Ρ.Ρ.Ε., ανάλογα με τθν ζκταςθ και το περιεχόμενο τουσ, 
είναι δυνατό είτε να περιζχονται ςτο Ρ.Ρ.Ε. είτε να επιςυνάπτονται ςε Ραραρτιματα που το 
ςυνοδεφουν. 

3.9.2.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛ ΕΓΚΛΣΘ ΤΟΥ Ρ.Ρ.Ε. 

Θ ςφνταξθ και θ κατ' αρχιν ζγκριςθ του Ρ.Ρ.Ε. γίνεται από τον ανάδοχο μζςω των 
εςωτερικϊν του διαδικαςιϊν. Στθ ςυνζχεια το Ρ.Ρ.Ε. υποβάλλεται ςτθν Υπθρεςία για ζλεγχο 
και ζγκριςθ, ςε δφο (2) αντίτυπα, μζςα ςε διάςτθμα 30 θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ζλεγχοσ και θ ζγκριςθ από τισ υπθρεςίεσ του Κυρίου του Ζργου πρζπει να καλφψουν με 
λεπτομζρειεσ όλα τα κζματα που, ςφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα περιεχομζνων, 
περιλαμβάνονται ςτο Ρ.Ρ.Ε. 

3.10. Στοιχεία του πεδίου του ζργου 

3.10.1. Μελζτθ και γνϊςθ των ςυνκθκϊν καταςκευισ 

Θ ςυμμετοχι των ενδιαφερομζνων δι' υποβολισ προςφοράσ ςτθν δθμοπραςία αποτελεί 
αμάχθτο τεκμιριο ότι οι διαγωνιηόμενοι ζχουν επιςκεφκεί και πλιρωσ ελζγξει τθν φφςθ και 
τθν τοποκεςία του ζργου και ζχουν πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν 
καταςκευισ τοφτου, κυρίωσ ςε ό,τι αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ πθγζσ λιψθσ υλικϊν, κζςεισ 
προςωρινισ ι οριςτικισ απόκεςθσ των προϊόντων εκςκαφισ, τισ μεταφορζσ, τθν διάκεςθ, 
διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν τθν δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ, νεροφ και θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τισ επικρατοφςεσ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ, 
τθν διαμόρφωςθ και καταςκευι του εδάφουσ, το είδοσ και τθν ποιότθτα των ευριςκομζνων 
ςτθν περιοχι κατάλλθλων εκμεταλλεφςιμων υλικϊν το είδοσ και τα μζςα (μθχανιματα, 
υλικά, υπθρεςίεσ) τα οποία κα απαιτθκοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν, κακϊσ και άλλα κζματα τα οποία κακοιονδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν 
τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο ι το κόςτοσ αυτϊν, ςε ςυνδυαςμό πάντα με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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Επίςθσ ο ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει τα εγκεκριμζνα διαγράμματα και ςχζδια 
τθσ μελζτθσ κακϊσ και τα λοιπά ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, τα οποία 
περιλαμβάνονται ςτον φάκελο τθσ δθμοπραςίασ και αποτελοφν μαηί με τθν διακιρυξθ, τθ 
βάςθ τθσ προςφοράσ του, κακϊσ και ότι αποδζχεται και ανεπιφφλακτα αναλαμβάνει να 
εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, οι οποίεσ απορρζουν από τισ ωσ άνω ςυνκικεσ και 
όρουσ. 

Ραράλειψθ του αναδόχου να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν απαλλάςςει αυτόν από τθν ευκφνθ που ζχει, να ςυμμορφϊνεται 
ςτισ ςυμβατικζσ 

υποχρεϊςεισ του και δεν προκφπτει κανζνα δικαίωμα οικονομικισ ι άλλθσ φφςθσ ι/και 
παράταςθ προκεςμίασ εξαιτίασ αυτοφ του λόγου. 

3.10.2. Εγκαταςτάςεισ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (ΟΚΩ) 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του, ότι ενδζχεται ςτθν περιοχι του ζργου να υπάρχουν 
εναζριεσ ι υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. ι Ν.Ρ. Ο ανάδοχοσ οφείλει να λειτουργιςει 
εξαρχισ με γνϊμονα και ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν ΕΤΕΡ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-02-08-00-
00. 

Σε περίπτωςθ που απαιτθκοφν εργαςίεσ μετατόπιςθσ αγωγϊν ο ανάδοχοσ δεν κα ζχει καμία 
οικονομικι ι τεχνικι ανάμειξθ. Υποχρεοφται όμωσ αυτόσ να διευκολφνει τθν εκτζλεςθ ,των 
ωσ άνω εργαςιϊν χωρίσ δικαίωμα όμωσ ιδιαίτερθσ αποηθμίωςθσ λόγω κακυςτζρθςθσ ι 
διαφόρων άλλων δυςχερειϊν που τυχόν εμφανιςτοφν κατά τισ εργαςίεσ αυτζσ. 

3.11. Θμερολόγιο του ζργου 

Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τθρείται από τον ανάδοχο θλεκτρονικό θμερολόγιο ςε 
ελεφκερο λογιςμικό ευρείασ χριςθσ. Το τεχνικό ςτζλεχοσ του άρκρου 139, που τθρεί με 
εντολι του αναδόχου το θμερολόγιο, γνωςτοποιείται μετά από τθν εγκατάςταςθ του 
εργοταξίου ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία. Το θμερολόγιο ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και 
αναγράφονται, με ςυνοπτικό τρόπο, ςε αυτό ιδίωσ: 
α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του 

εικοςιτετραϊρου, 
β) αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά κατθγορίεσ, κακϊσ και το 

προςωπικό ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ, 
γ) τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα και τα μθχανιματα ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ 

ταυ εργοδότθ, 
δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν, αναφορά ςτισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει 

πρόοδοσ ι δεν εκτελοφνται, αλλά και οι ςχετικοί λόγοι, 
ε) ϊρα ζναρξθσ και πζρατοσ κρίςιμων εργαςιϊν εντόσ τθσ θμζρασ, 
ςτ) αφίξεισ και αναχωριςεισ κφριου εξοπλιςμοφ, 
η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων, κακϊσ και τροποποιιςεισ ι προβλιματα με τισ 

ρυκμίςεισ και τον ςχετικό εξοπλιςμό, 
θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, 
κ) οι εργαςτθριακζσ δοκιμζσ, 
ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιματα, ηθμίεσ, μθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν 

κακυςτεριςεισ, κακϊσ και ο χρόνοσ προςωρινισ αναςτολισ ι επανάλθψθσ εργαςιϊν, 
ια) οι εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ, 
ιβ) ζκτακτα περιςτατικά, 
ιγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ 

ιδιοκτιτεσ, και 
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ιδ) κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο. 

Το θμερολόγιο του ζργου υπογράφεται με ψθφιακι υπογραφι από τον τθροφντα αυτό και 
αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και ςτον 
επιβλζποντα του ζργου. Ο επιβλζπων του ζργου ελζγχει και διορκϊνει το θμερολόγιο, αν 
απαιτείται, και το υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ 
εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν. 

Ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ελζγχει τισ εγγραφζσ και δφναται να 
απορρίψει όςεσ εξ αυτϊν κρίνει ωσ ανακριβείσ, ενϊ μπορεί να χορθγιςει εντολι προσ τον 
ανάδοχο για τθν εγγραφι ςτο θμερολόγιο και άλλων ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι 
άλλων ςτοιχείων που προςιδιάηουν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο ι να ηθτιςει από τον ανάδοχο 
τθν τιρθςθ και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Εφόςον κρικεί αναγκαίο, είναι δυνατό να 
ηθτθκεί από τθ διευκφνουςα υπθρεςία να καταγράφονται γεγονότα ι καταςτάςεισ με 
ςκαριφιματα, φωτογραφίεσ, καταγραφζσ με video ι άλλεσ μεκόδουσ καταγραφισ οπτικϊν 
μζςων. Σε μεγάλα ζργα, για κάκε εργοτάξιο ςε διακριτι γεωγραφικι ενότθτα πρζπει να 
τθροφνται χωριςτζσ θμεριςιεσ αναφορζσ προόδου ι θμερολόγιο, ςφμφωνα με όςα ορίηονται 
ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Στισ περιπτϊςεισ μικρϊν ζργων, θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί να 
ορίςει τθν τιρθςθ του θμερολογίου κατά άλλον ςυνοπτικότερο τρόπο, τθν τιρθςι του κατά 
εβδομάδα ι άλλο χρονικό διάςτθμα ι και τθ μθ τιρθςθ θμερολογίου. 

Εφόςον, ο ανάδοχοσ παραλείπει τθν υποχρζωςι του για κακθμερινι τιρθςθ και κοινοποίθςθ 
του θμερολογίου, επιβάλλεται ειδικι ποινικι ριτρα που κακορίηεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ 
και δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των εκατό (100) ευρϊ, οφτε ανϊτερθ των πεντακοςίων 
(500) ευρϊ, για κάκε θμζρα παράλειψθσ, αναλόγωσ με το φψοσ τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ του 
ζργου. Θ ειδικι ποινικι ριτρα επιβάλλεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία, φςτερα από 
ειδικι πρόςκλθςθ του προϊςταμζνου τθσ, ςτθν οποία ο επιβλζπων αναφζρει εγγράφωσ τθν 
παράλειψθ τιρθςθσ. 

Οι εγγραφζσ του θμερολογίου δεν αποτελοφν πλιρθ απόδειξθ για τα γεγονότα που 
καταγράφονται ςε αυτό, ςυνεκτιμϊνται όμωσ ςε ςυνδυαςμό με τα λοιπά ζγγραφα, εφόςον 
τοφτο φζρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνφει τον χρόνο ςφνταξισ του. 

3.12. Επάρκεια ςυμφωνθμζνου εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ 

Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ότι το ςυμφωνθμζνο εργολαβικό 
αντάλλαγμα επαρκεί για τθν κάλυψθ των κάκε φφςθσ υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από 
τθ ςφμβαςθ. 

Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει, κατά τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ τουσ, να ζχουν ςυνεκτιμιςει 
με επάρκεια τουσ επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ και όλεσ τισ ςυνκικεσ που κα επθρεάςουν τθ 
διαμόρφωςθ τθσ Ρροςφοράσ τουσ, κακϊσ και τουσ χρόνουσ που απαιτοφνται: 
α) για τισ διατυπϊςεισ εκτελωνιςμοφ υλικϊν, εφοδίων και μθχανθμάτων, που τυχόν κα 

ειςάγουν από το εξωτερικό. 
β) για τυχόν απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ περαιτζρω μελετϊν κτλ. κακϊσ και τισ διατυπϊςεισ και 

διαδικαςίεσ ζκδοςθσ των κάκε φφςθσ αδειϊν. 

3.13. Βλάβεσ ςτα ζργα – Αποηθμιϊςεισ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 157 του Ν.4412/2016. 

 

 

Σχόλιο [21]: Από 01/09/2021 να 
προςτεκεί “ϋόπωσ τροποιικθκε από 
το άρκρο 76 του Ν. 4782/2016 και 
ιςχφει” 
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3.14. Ρροςβάςεισ και άλλεσ υποδομζσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικι του ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ, να εξαςφαλίςει τα 
δικαιϊματα για προςωρινζσ ι/και ειδικζσ προςβάςεισ ςτα εργοτάξια, για εκτάςεισ, 
εγκαταςτάςεισ, και κάκε φφςθσ υποδομζσ είτε ςτα εργοτάξια είτε εκτόσ αυτϊν, είτε να 
μιςκϊςει ι/και να καταςκευάςει τισ υπόψθ υποδομζσ, εφόςον απαιτείται, για τθν 
εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Οποιεςδιποτε δαπάνεσ ςε αδειοδοτιςεισ, 
αγορζσ, ενοικιάςεισ, υλικά, μθχανιματα, εξοπλιςμό και εργατικό δυναμικό απαιτθκοφν για 
τον ανωτζρω ςκοπό κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο και κα είναι ανθγμζνεσ ςτισ 
τιμζσ τθσ προςφοράσ του. 

3.15. Αποφυγι όχλθςθσ 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, με μζριμνα και δαπάνθ του, να παίρνει όλεσ τισ 
προφυλάξεισ και αναγκαία μζτρα και, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, να προφυλάςςει κατάλλθλα τισ 
γειτονικζσ ιδιοκτθςίεσ, προκειμζνου να αποφευχκοφν οποιεςδιποτε ςθμαντικζσ οχλιςεισ ς' 
αυτζσ. 

Θ ανωτζρω υποχρζωςθ του Αναδόχου εκτείνεται ςε όλεσ τισ περιοχζσ όπου εκτελοφνται 
εργαςίεσ, όπωσ π.χ. τα εργοτάξια κακαυτά, τα άκρα του ζργου, τα λατομεία, οι 
δανειοκάλαμοι, οι χϊροι απόκεςθσ, οι δρόμοι που χρθςιμοποιοφνται από τρίτουσ κτλ. 

3.16. Εξοπλιςμόσ Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ με ευκφνθ και δαπάνθ του, υποχρεοφται να προμθκεφςει και να μεταφζρει επί 
τόπου του ζργου όλα τα μθχανιματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν 
ζντεχνθ και εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ του ζργου. Υποχρεοφται να διακζτει επαρκι μεταφορικά, 
ανυψωτικά και άλλα μθχανικά μζςα, εργαλεία και ςυςκευζσ για τθν εγκατάςταςθ, τον 
ζλεγχο, τον εντοπιςμό τυχόν βλαβϊν και τθν αποκατάςταςι τουσ μετά τον ζλεγχο, 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, δεν κρικοφν κατάλλθλα ι 
επαρκι τα μθχανικά και λοιπά μζςα που ειςκομίςκθκαν ςτο ζργο για τθν εμπρόκεςμθ και 
ζντεχνθ περάτωςθ των εργαςιϊν, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μζςα ςε 15μερθ προκεςμία 
από τθ λιψθ ςχετικισ γραπτισ εντολισ τθσ Υπθρεςίασ, να αντικαταςτιςει ι ενιςχφςει τον επί 
τόπου υπάρχοντα εξοπλιςμό του, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν πρόοδο του ζργου, ςφμφωνα με το 
εγκεκριμζνο από τθν Υπθρεςία χρονοδιάγραμμα καταςκευισ ζςτω και αν θ Υπθρεςία ζκανε ι 
όχι χριςθ του παρόντοσ Άρκρου. 

Ειδικότερα για τον κφριο και εξειδικευμζνο μθχανικό εξοπλιςμό καταςκευισ του ζργου, όπωσ 
αυτόσ προκφπτει από τα ςυμβατικά τεφχθ, ορίηεται ότι αυτόσ κα πρζπει να γίνει αποδεκτόσ 
από τθν Υπθρεςία πριν από τθν προςκόμιςι του ςτο ζργο για ζναρξθ τθσ εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν καταςκευισ. 

Για τον ανωτζρω λόγο ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να κοινοποιεί προθγοφμενα ςτθν Υπθρεςία τουσ 
τφπουσ των μθχανθμάτων με τα αναγκαία τεχνικά χαρακτθριςτικά καταςκευισ και απόδοςθσ, 
που κα είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των όρων δθμοπράτθςθσ και τισ παραδοχζσ που 
υποςτθρίχκθκαν ςε πικανι αιτιολόγθςθ τθσ προςφοράσ. 

Επίςθσ, με ευκφνθ και δαπάνθ του, ο Ανάδοχοσ οφείλει να εγκαταςτιςει και να εξοπλίςει 
πλιρωσ όλεσ τισ προβλεπόμενεσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ αυτζσ απαιτοφνται για 
τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι/και ορίηονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. 
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Πλεσ οι ανωτζρω εργαςίεσ και εγκαταςτάςεισ δεν κα πλθρωκοφν ιδιαιτζρωσ επειδι θ 
δαπάνθ τουσ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτα κονδφλια των τιμϊν τθσ προςφοράσ του 
Αναδόχου. 

3.17. Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ 

Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ζχουν ιςχφ ςτθν παροφςα εργολαβία: 
α. Θ ιςχφουςα περιβαλλοντικι Νομοκεςία που αφορά τθν διαδικαςία περιβαλλοντικισ 

αδειοδότθςθσ ζργων και δραςτθριοτιτων, τθν διαχείριςθ και προςταςία υδάτων, τθν 
διαχείριςθ ςτερεϊν και άλλων αποβλιτων, τον ζλεγχο τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, τον 
κόρυβο κλπ. 

β. Άλλοι περιβαλλοντικοί όροι που αφοροφν τα ςυνοδά ζργα του κυρίωσ ζργου, όπου ωσ 
ςυνοδά ζργα νοοφνται: Δανειοκάλαμοι, λατομεία αδρανϊν και άλλων υλικϊν, μόνιμοι ι 
προςωρινοί χϊροι απόκεςθσ πλεοναηόντων υλικϊν, εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ, 
εγκαταςτάςεισ παραςκευισ ςκυροδζματοσ ι αςφαλτομίγματοσ, ςυγκζντρωςθσ 
ορυκτελαίων, ςπαςτθροτριβεία, εγκαταςτάςεισ κοςκίνιςθσ, εγκαταςτάςεισ κοκκομετρικοφ 
διαχωριςμοφ, κ.λπ.  

γ. Τα αναφερόμενα ςτα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ και τα ζργα τα απαραίτθτα για τθν οργάνωςθ και λειτουργία του 
εργοταξίου κα πρζπει να καταςκευάηονται και να λειτουργοφν κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
επιτυγχάνεται:  
α. Αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ των διαταραχϊν του περιβάλλοντοσ,  
β. Ελαχιςτοποίθςθ κατάτμθςθσ ενοτιτων χριςεων γθσ, 
γ. Ελαχιςτοποίθςθ των οποιωνδιποτε δεςμεφςεων που προκαλεί το ζργο για περαιτζρω 

ανάπτυξθ τθσ περιοχισ,  
δ. Λιψθ καταλλιλων μζτρων προςταςίασ τθσ τυχόν υπάρχουςασ βλάςτθςθσ κατά το ςτάδιο 

τθσ καταςκευισ των ζργων, ϊςτε να μθν υπάρξει καμιά παρζμβαςθ ςτο υπάρχον φυςικό 
περιβάλλον, εκτόσ από τθν απαραίτθτθ ηϊνθ για τθν καταςκευι του ζργου, που κα πρζπει 
αυςτθρά να κακοριςκεί εκ των προτζρων. 
Ειδικότερα, κατά τθ λειτουργία του εργοταξίου κα πρζπει να ελαχιςτοποιθκεί θ 
καταςτροφι του πραςίνου. Για τθν καταςτροφι δαςικϊν περιοχϊν, όταν αυτι είναι 
αναπόφευκτθ, κα πρζπει να υπάρχει θ άδεια τθσ αρμόδιασ Αρχισ. Μετά το πζρασ του 
Ζργου κα πρζπει να γίνει πλιρθσ αποκατάςταςθ. 

Κα πρζπει να αποφευχκοφν εκτεταμζνα ζργα για εργοτάξια. Αν κάτι τζτοιο είναι 
απαραίτθτο, αυτά κα γίνουν με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ και μόνο μετά από 
ςχετικι άδεια τθσ αρμόδιασ για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ Υπθρεςίασ και κα 
απομακρυνκοφν εντελϊσ μετά το πζρασ των εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου, 
αποκακιςτϊντασ πλιρωσ το περιβάλλον. 

Κα πρζπει να λθφκεί μζριμνα για ελαχιςτοποίθςθ παρενοχλιςεωσ των δικτφων Ο.Κ.Ω. 
Ππου αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται θ άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ ςυνζχειάσ τουσ και 
εξαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και αςφάλειασ (κίνδυνοι μόλυνςθσ - θλεκτροπλθξίασ 
κ.λπ.). 

Επιςθμαίνεται, ότι ο Ανάδοχοσ του ζργου κα είναι υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι των 
παραπάνω και ςτθν περίπτωςθ υπεργολάβων ι μιςκωμζνων αυτοκινιτων. 

Σχετικά με τα παραπάνω, θ Υπθρεςία μπορεί να επιβάλει περιοριςμοφσ ι / και 
τροποποιιςεισ ςτο μικτό ι / και κακαρό φορτίο των οχθμάτων, ςτισ διαδρομζσ αυτϊν και 
ςε κάκε άλλο ςτοιχείο που αναφζρεται παραπάνω. 

ε) Εναλλακτικι διαχείριςθ των Αποβλιτων από Εκςκαφζσ, Καταςκευζσ και Κατεδαφίςεισ 
(ΑΕΚΚ) (ΚΥΑ 36259/ 1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)): 
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- θ διαχείριςθ τθσ περίςςειασ εκςκαφών που προζρχονται από τα δθμόςια ζργα 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 3 εδαφ. β.1  τθσ κα πρζπει 

- είτε να περιλαμβάνεται ωσ όροσ ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ των 
- περιβαλλοντικϊν όρων του ζργου, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ ςχετικζσ 

διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ (περί δθμοςίων ζργων) 
- είτε να περιλαμβάνεται ωσ όροσ ςτθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ του ζργου 
- θ διαχείριςθ των αποβλιτων καταςκευισ ι κατεδάφιςθσ ζργων τεχνικϊν υποδομϊν ι 

κτιριακϊν ζργων που προζρχονται από δθμόςια ζργα ςφμφωνα με τισ  διατάξεισ τθσ 
παραγρ. 3 εδαφ. β.2 κα πρζπει 

- - είτε να περιλαμβάνεται ωσ όροσ ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ των  περιβαλλοντικϊν 
όρων του ζργου, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ (περί δθμοςίων ζργων) 

- - είτε να περιλαμβάνεται ωσ όροσ ςτθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ του ζργου 

Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει, ςφμφωνα με τθν παραγρ. 3 εδαφ. β.3. τθσ (2) ςχετικισ ΚΥΑ, οι 
διαχειριςτζσ μετά από τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων 
καταςκευισ ι κατεδάφιςθσ να κατακζτουν ςτθν Υπθρεςία που επιβλζπει το ζργο, βεβαίωςθ 
παραλαβισ των αποβλιτων από εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ, όπωσ 
προβλζπεται ςτθν παρ. 3, (εδ. α.3) του ιδίου άρκρου. 

Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα από τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ δεν απορρζει υποχρζωςθ 
διαχείριςθσ τθσ περίςςειασ των εκςκαφϊν που προζρχονται από δθμόςια ζργα μζςω 
εγκεκριμζνων ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ, εν αντικζςει με τθ διαχείριςθ 
αποβλιτων καταςκευισ ι κατεδάφιςθσ ζργων τεχνικϊν  υποδομϊν ι κτιριακϊν ζργων. Σε 
κάκε περίπτωςθ θ διαχείριςθ τθσ περίςςειασ των εκςκαφϊν κα πρζπει να γίνεται με ορκό 
περιβαλλοντικά τρόπο. 

3.18. Αδρανι υλικά, λατομεία, δανειοκάλαμοι, χϊροι απόκεςθσ 

Πςον αφορά τθν διαχείριςθ των αναγκϊν του ζργου ςε αδρανι υλικά, λατομεία, 
δανειοκαλάμουσ , χϊρουσ απόκεςθσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να λαμβάνει ςε κάκε περίπτωςθ 
υπόψθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία (ενδεικτικά αναφζρονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, του Ν. 1428/84 «Εκμετάλλευςθ λατομείων αδρανϊν υλικϊν 
και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 2115/93 «Τροποποίθςθ, αντικατάςταςθ 
και ςυμπλιρωςθ διατάξεων του Ν. 1428/84» και όπωσ ιςχφει, κακϊσ και κάκε 
μεταγενζςτερθ ςχετικι διάταξθ). Ρριν χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε πθγι υλικϊν, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει, με δαπάνεσ του, για τθν εξζταςθ του υλικοφ από 
εγκεκριμζνο εργαςτιριο προσ διαπίςτωςθ τθσ καταλλθλότθτάσ του. 

Σε περίπτωςθ που τα υλικά από τισ πθγζσ που αναφζρονται ανωτζρω δεν επαρκοφν ι 
αποδεικνφονται ακατάλλθλα, τότε ο Ανάδοχοσ κα φροντίςει να βρει νζεσ πθγζσ υλικϊν, που 
κα εγκρίνει θ Υπθρεςία. Σθμειϊνεται εδϊ ςαν διευκρίνιςθ ότι οι τιμζσ προςφοράσ του 
Αναδόχου περιλαμβάνουν κατά ανθγμζνο τρόπο, όλεσ τισ δαπάνεσ που προχποκζτει θ 
εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτικι θ ανάγκθ αναγνϊριςθσ των 
ειδικϊν ςυνκθκϊν του εκάςτοτε ζργου από όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ κατά το ςτάδιο των 
προςφορϊν. 

Θ απόκεςθ των άχρθςτων προϊόντων κάκε είδουσ, που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 
αποκατάςταςθ των χϊρων επζμβαςθσ, κα απομακρφνονται με μζριμνα και δαπάνεσ του 
Αναδόχου ςε χϊρουσ απόκεςθσ απορριμάτων. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 
(ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 
αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ , κατεδαφίςεισ(ΑΕΚΚ). Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με 
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τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου να ςυμβλθκεί με εγκεκριμζνο Συλλογικό Σφςτθμα 
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΣΣΕΔ) και να υποβάλει Κεωρθμζνο από το ςφςτθμα Σχζδιο 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων. 

Επίςθσ ο ανάδοχοσ οφείλει ςφμφωνα με τθν παρ. 3β.3 του άρκρ. 7 τθσ ανωτζρω ΚΥΑ, μετά 
τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων καταςκευισ ι κατεδάφιςθσ να 
κατακζςει ςτθν Υπθρεςία βεβαίωςθ παραλαβισ των αποβλιτων από εγκεκριμζνο ςφςτθμα 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ. Οι δαπάνεσ των ανωτζρω παραγράφων είναι ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ 
των άρκρων τθσ μελζτθσ και ουδεμία αποηθμίωςθ δεν καταβάλετε ςτον Ανάδοχο. 

3.19. Κακαριςμόσ εργοταξίων, καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνεσ δικζσ του και πριν τθν παράδοςθ προσ χριςθ ενόσ 
τμιματοσ του ζργου ι ολοκλιρου του ζργου, να αφαιρζςει και να απομακρφνει κάκε 
προςωρινι εγκατάςταςθ γφρω από το ζργο(απορρίμματα, μθχανιματα υλικά κ.λ.π.) και 
γενικά κάκε βοθκθτικό ζργο το οποίο ικελε αποδειχκεί άχρθςτο θ επιηιμιο από τθν 
Υπθρεςία. 

Επίςθσ να ιςοπεδϊςει το ζδαφοσ, όπου ιταν εγκαταςτθμζνα, να παραδϊςει δε τελικά 
κακαρζσ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και τουσ χϊρουσ γφρω από το εργοτάξιο. 

Γενικά να μεριμνιςει για κάκε απαιτοφμενο για τθν παράδοςθ του ζργου εξαςφαλίηοντασ 
τθν εφρυκμθ λειτουργία αυτοφ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 
και των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ. 

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει, και όταν εκλείψουν οι λόγοι μετά από 
υπόδειξθ τθσ Υπθρεςίασ, ςτθν άρςθ κάκε καταςκευισ προςτατευτικισ, που είχε 
πραγματοποιθκεί προσ αποφυγι ηθμιϊν, φκορϊν, ατυχθμάτων κ.λ.π. ςε ιδιοκτθςίεσ, 
οικοδομζσ, δζντρα, αγροφσ, καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ και πάςθσ 
φφςεωσ ζργα ωσ και απομάκρυνςθ περιφραγμάτων των εργοταξίων. 

Εάν ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ υπόμνθςθ εκ μζρουσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ 
δεν προβεί ο Ανάδοχοσ ςτθν ζναρξθ και, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, περάτωςθ των 
ανωτζρω εργαςιϊν, αυτζσ εκτελοφνται ςε βάροσ του Αναδόχου και εκπίπτει θ δαπάνθ που 
ζγινε από τθν πρϊτθ επόμενθ πλθρωμι ι τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ι κατά οποιοδιποτε 
άλλο τρόπο ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, πζρα από τθ μθ ζκδοςθ βεβαίωςθσ 
εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ του ζργου, ι τμιματοσ αυτοφ εξαιτίασ αυτοφ του λόγου. 

3.20. Χρόνοσ Εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ Συντιρθςθσ των Ζργων 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 157 και 171 του Ν. 4412/2016. 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου και 
υποχρεοφται ςτθ ςυντιρθςθ του, ςφμφωνα με τα άρκρα 157 παράγραφοσ 1 και 171 
παράγραφοσ 1 του Ν. 4412/2016 και μετά τθν πάροδο του οποίου ενεργείται θ οριςτικι 
παραλαβι, ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ. 

Κατά το χρόνο εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
επικεωρεί τακτικά τα ζργα, να τα διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να αποκακιςτά 
κάκε βλάβθ τουσ. 

Ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντθρεί δωρεάν τα ζργα ςε άριςτθ κατάςταςθ μζχρι 
τθν παραλαβι τουσ και να επιδιορκϊνει, με δαπάνθ του, κάκε φκορά που προζρχεται από 
διάφορεσ αιτίεσ. Θ οριςτικι παραλαβι του ζργου πρζπει να διενεργθκεί μζςα ςε δφο μινεσ, 
από τότε που λιγει ο χρόνοσ εγγφθςθσ που κακορίηεται με το άρκρο άρκρου 171 του 
Ν.4412/2016. Γενικά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 171 και 172 του Ν.4412/2016. Κατά τθ 

Σχόλιο [22]: Αλλαγζσ από 
01/09/2021: 
Το άρκρο 157 Ν. 4412/2016 
τροποποιείται από το 176 του Ν. 
4782/2021 
Το άρκρο 171 Ν. 4412/2016 
αντικακίςταται από το άρκρο 85 Ν. 
4782/2021 

Σχόλιο [23]: Από 01/09/2021 
αντικατάςταςθ με το άρκρο 86 Ν. 
4782/2021 
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διάρκεια του χρόνου εγγυιςεωσ ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ, τόςο 
του ζργου που καταςκευάηεται απ' αυτόν, όςο και τυχόν άλλων ςυμπλθρωματικϊν ζργων, 
που κα καταςκευαςτοφν κατόπιν πάνω ςτο ζργο (επίχωμα, οδοςτρωςίασ αςφαλτικισ 
επίςτρωςθσ, ςυμπλθρωματικισ ςτρϊςεωσ ερειςμάτων κ.λ.π.), πάντα μζςα ςτο χρόνο 
εγγυιςεων και εφόςον οι φκορζσ και γενικά ηθμιζσ που οφείλονται ςε αιτίεσ πλθμμελοφσ 
καταςκευισ των ζργων, που ζχουν αναλθφκεί απ' αυτόν. 

3.21. Μθτρϊο ζργου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία το Μθτρϊο του Ζργου. Το 
Μθτρϊο του Ζργου κα υποβάλλεται μαηί με τθν τελικι επιμζτρθςθ και ςτθν πλιρθ μορφι 
του κα περιλαμβάνει απαραιτιτωσ τα παρακάτω:  
1. Ρεριγραφικι Ζκκεςθ των κυρίων φάςεων εργαςιϊν. Τα επιμζρουσ ζργα (διακριτά 
τμιματα). Εγκαταςτάςεισ που αφοροφν δίκτυα. 
2. Ρλιρθ καταγραφι όλων των εγκεκριμζνων μελετϊν. 
3. Τα ςχζδια βάςει των οποίων καταςκευάςτθκε το ζργο.  
4. Τα ςχζδια «όπωσ καταςκευάςτθκε» των πάςθσ φφςεωσ δικτφων. 
5. Διαγράμματα Απαλλοτριϊςεων. 
6. Τεφχοσ ςτοιχείων υψομετρικϊν αφετθριϊν. 
7. Τεφχοσ ςυνοπτικισ παρουςίαςθσ όλων των ερευνϊν πεδίου και εργαςτθρίων. 
8. Τεφχοσ για όλεσ τισ δοκιμζσ και διαδικαςίεσ Ροιοτικοφ Ελζγχου. 
9. Εγχειρίδιο λειτουργίασ, επικεϊρθςθσ και ςυντιρθςθσ. 

3.22. Ευριματα αρχαιολογικοφ ι άλλου ενδιαφζροντοσ 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει αμζςωσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία, αν κατά 
τθν καταςκευι των ζργων βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ. Στθν περίπτωςθ 
αυτιν εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ. Για τθν κακυςτζρθςθ των ζργων ι 
διακοπι τουσ από αυτιν τθν αιτία, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ παρ.12 του άρκρου 138 
του Ν. 4412/2016. 

3.23. Δαπάνεσ ανατφπωςθσ ςυμβατικϊν τευχϊν και Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ 

Οι δαπάνεσ για τθν ανατφπωςθ των ςυμβατικϊν τευχϊν, οι δαπάνεσ για τθν δθμοςίευςθ τθσ 
διακιρυξθσ, αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικϊν, κακϊσ και τα υλικά για τθν τιρθςθ ςτοιχείων 
του ζργου (φάκελοι ςτοιχείων, τεφχθ θμερολογίων, τεφχθ επιμετρθτικϊν κλπ.) βαρφνουν τον 
ανάδοχο του ζργου. 

4. Εργατικό δυναμικό & λοιπό προςωπικό  

4.1. Ρρόςλθψθ εργατικοφ δυναμικοφ και λοιποφ προςωπικοφ 

Θ πρόςλθψθ του εργατικοφ δυναμικοφ και λοιποφ προςωπικοφ (ελλθνικοφ ι αλλοδαποφ) και 
οι όροι εργαςίασ τουσ διζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. 

4.2. Ρροςωπικό Αναδόχου 

Σφμφωνα με το άρκρο 145 παρ 4 του Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει το βραδφτερο ςε τριάντα (30) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ του ζργου, ο Ανάδοχοσ 
πρζπει να υποβάλει οριςτικό οργανόγραμμα εργοταξιακοφ προςωπικοφ που κα τεκεί υπόψθ 

Σχόλιο [24]: Από 01/09/2021 
αντικατάςταςθ με τθν ςχετικι παρ. 
του άρκρου 59 Ν. 4782/2021 

Σχόλιο [25]: Από 01/09/2021 
τροποποιείται με τθν ςχετικι παρ. του 
άρκρου 64 Ν. 4782/2021 
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τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ για ζλεγχο και αποδοχι ωσ προσ τθν ελάχιςτθ κάλυψθ των 
υπεφκυνων κζςεων του εργοταξίου. 

Σφμφωνα με το άρκρο 138 παρ 8 όπωσ του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει θ διευκφνουςα 
υπθρεςία μπορεί πάντα να διατάςςει τθν απομάκρυνςθ του προςωπικοφ που κρίνεται 
δικαιολογθμζνα ακατάλλθλο ι τθν ενίςχυςθ των ςυνεργείων του αναδόχου. 

θτά κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψθ προςϊπων του Αναδόχου ςε καμία περίπτωςθ 
δεν απαλλάςςει τον τελευταίο από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του, ο δε Ανάδοχοσ 
παραμζνει πάντοτε αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Υπθρεςία. 

4.3. Καταςτάςεισ προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία μθνιαία κατάςταςθ του προςωπικοφ 
που απαςχολεί ςτο ζργο (ειδικότθτα, πλικοσ ανά ειδικότθτα, θμζρεσ απαςχόλθςθσ ανά 
μινα) κακϊσ και του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ (είδοσ, δυναμικότθτα, πλικοσ, θμζρεσ 
απαςχόλθςθσ ανά μινα). Οι υπόψθ καταςτάςεισ κα υποβάλλονται μθνιαία, ςε μορφι που 
κα ςυμφωνθκεί με τθν Υπθρεςία, μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των ζργων. 

4.4.  Ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά 

Ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων ϊςτε να 
προλθφκεί οποιαδιποτε αταςκαλία, παρανομία, βίαιθ διατάραξθ τάξθσ ι κατά οποιοδιποτε 
τρόπο ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά εκ μζρουσ του προςωπικοφ του και για τθ διατιρθςθ 
ομαλϊν ςυνκθκϊν και προςταςίασ προςϊπων και περιουςιϊν ςτουσ εργοταξιακοφσ χϊρουσ 
ι γφρω από αυτοφσ. 

5. Εξοπλιςμόσ, υλικά & εργαςία  

5.1. Τρόποσ εκτζλεςθσ 

Εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ, ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ 
υπεφκυνοσ με δικι του δαπάνθ για τθν επιλογι και παροχι των απαραίτθτων εργατικϊν, 
υλικϊν και μθχανθμάτων, τθ μεταφορά τουσ από τισ πθγζσ προμθκείασ τουσ, κακϊσ και για 
τθ χρθςιμοποίθςθ τουσ και τθν εν γζνει εκτζλεςθ των ζργων κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, 
των ςχετικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των λοιπϊν εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν και 
ςχεδίων. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει τα διάφορα ζργα ςφμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά 
ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, κακϊσ και με τυχόν ςυμπλθρωματικά, κατά το ςτάδιο τθσ 
καταςκευισ, που κα εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία. 

Σε περίπτωςθ που, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου και μζχρι τθν οριςτικι 
παραλαβι του, οι εργαςίεσ ι τμιμα τουσ ι τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ι που 
χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν είναι, κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, 
ελαττωματικά, ατελι ι ακατάλλθλα ι δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν και 
γενικά δεν ςυμφωνοφν με εκείνα που ορίηονται ςτθ ςφμβαςθ, τότε εφαρμόηονται οι ςχετικζσ 
διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ, να επικαλεςτεί τθν παρουςία εκπρόςωπων 
τθσ Υπθρεςίασ ςτον τόπο του ζργου, για να απαλλαχκεί από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του, 
εκεί όπου διαπιςτϊκθκαν, μεταγενζςτερα, ελαττωματικζσ εργαςίασ, παραλείψεισ ι ατζλειεσ, 
εκτόσ αν αυτζσ οφείλονται ςε γραπτζσ εντολζσ ι οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Σχόλιο [26]: Από 01/09/2021 
αντικατάςταςθ με τθν ςχετικι παρ. 
του άρκρου 59 Ν. 4782/2021 
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Ο Ανάδοχοσ κα ζχει όλθ τθν ευκφνθ για κάκε κακυςτζρθςθ ςτθν πρόοδο ι αποπεράτωςθ του 
ζργου από τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, εκτόσ αν τα αποτελζςματα των 
εργαςτθριακϊν δοκιμϊν αποβοφν υπζρ του Αναδόχου ι αν αποδειχκεί ότι τα ζργα δεν είναι 
κακότεχνα. 

5.2. Ρινακίδεσ του ζργου που καταςκευάηεται 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικι του δαπάνθ ςτθν προμικεια και τοποκζτθςθ πινακίδων 
ενδεικτικϊν του ζργου που εκτελείται με τθν επωνυμία του Κυρίου του ζργου, τθσ 
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ. Αν το ζργο χρθματοδοτείται από 
κοινοτικοφσ πόρουσ κα τοποκετθκεί και θ πινακίδα τθσ Ε.Ε., ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ (ΕΚ 1828/2006), κακϊσ και μόνιμθ αναμνθςτικι πλακζτα μετά το 
πζρασ του ζργου. 

Υποχρεοφται επίςθσ ςτθ ςταδιακι λιψθ φωτογραφιϊν (ζναρξθ - εκτζλεςθ - πζρασ) και τθν 
προςκόμιςι τουσ πριν τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ περαίωςθσ. 

5.3. Ρθγζσ λιψθσ υλικϊν - ποιότθτα και προζλευςθ υλικϊν 

5.3.1. Αν δεν κακορίηονται από τθ ςφμβαςθ οι πθγζσ λιψεωσ υλικϊν, ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να προβεί ζγκαιρα ςτθν εξαςφάλιςθ κατάλλθλων ςε ποιότθτα και 
επαρκϊν ςε ποςότθτα υλικϊν και νεροφ και να δθλϊςει ςτθ Διευκφνουςα 
Υπθρεςία τισ πθγζσ που κα χρθςιμοποιιςει για τισ ανάγκεσ καταςκευισ του 
ζργου. 

Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ υλικϊν απροςδιόριςτθσ ποιότθτασ ι άγνωςτθσ 
προζλευςθσ ι θ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο υλικϊν που δεν ζχουν προθγουμζνωσ 
τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Πλα τα υλικά κ.λπ., που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ 
τθσ αγοράσ, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα. 

Επίςθσ όλα τα υλικά για τθν εκτζλεςθ των ζργων κα είναι απολφτωσ ςφμφωνα 
με τα ςυμβατικά δεδομζνα, τουσ ιςχφοντασ κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ των 
ςχετικϊν Υπουργείων, κακϊσ επίςθσ και με τα ςυμβατικά δεδομζνα τθσ 
εργολαβίασ. Κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και τθσ απολφτου εγκρίςεωσ του 
αρμοδίου οργάνου τθσ επίβλεψθσ, ςχετικά με τθν προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, 
τθν αντοχι, τθν ποιότθτα, τθν εμφάνιςθ, τθν ανταπόκριςθ ςτισ προδιαγραφζσ 
κ.λπ. 

Σε περίπτωςθ, που ο εργοδότθσ παραδϊςει ςτον εργολάβο υλικά απαιτοφμενα 
για τθν εκτζλεςθ των ζργων, ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για 
γενικά ζξοδα και όφελοσ αυτοφ επί τθσ αξίασ τουσ, οφτε αποηθμίωςθσ για 
δαπάνεσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν. Ο ανάδοχοσ δεν φζρει 
καμιά ευκφνθ για τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των υλικϊν, που 
παραδίδονται ς' αυτόν από τον εργοδότθ εφόςον ζγκαιρα το αναφζρει 
εγγράφωσ. Τα υλικά παραδίδονται από τον εργοδότθ ςτον ανάδοχο με 
πρωτόκολλο, μετά δε τθν παραλαβι τουσ από τον ανάδοχο, αυτόσ φζρει 
ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε βλάβθ, ηθμιά ι απϊλεια, που κα ςυμβεί ςτα υλικά 
αυτά. 

5.3.2. Ρριν από κάκε παραγγελία, το υλικό, το μθχάνθμα ι ςυςκευι κα εγκρίνεται 
από τθν υπθρεςία, ωσ εξισ: 

Σχόλιο [ΧτW28]: Αλλαγή 1/9 
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 Αν πρόκειται για υλικό ςειράσ βιομθχανικισ παραγωγισ, κα προςκομίηονται 
ςτθν Υπθρεςία τεχνικά φυλλάδια και προδιαγραφζσ του εργοςταςίου 
παραγωγισ, κακϊσ και δείγματα. 

 Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχκεί ειδικά για το 
εν λόγω ζργο κα προςκομίηονται ςτθν Υπθρεςία δείγματα, ςχζδια ι μοντζλα. 

Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ., που κα εγκρίνονται από τθν Υπθρεςία, κα 
φυλάςςονται από αυτιν μζχρι τθν παραλαβι του ζργου, χωρίσ ιδιαίτερθ 
αποηθμίωςθ του αναδόχου. 

Θ υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά τθν κρίςθ τθσ κάκε υλικό 
μθχάνθμα ι ςυςκευι, που δεν είναι ςφμφωνα με τα δείγματα ι τισ 
προδιαγραφζσ ωσ ανωτζρω. 

Πλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό 
ελζγχου του καταςκευαςτι, θ δε επίβλεψθ κα μπορεί να παραπζμπει αυτά για 
εργαςτθριακό ζλεγχο με μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν παραγγελία των υλικϊν μθχανθμάτων 
ςυςκευϊν κ.λπ., να υποβάλλει ςτθν Δ/νουςα Υπθρεςία πλιρθ κατάλογο των 
προσ παραγγελία υλικϊν για ζγκριςθ, γνωςτοποιϊντασ ςυγχρόνωσ και τθν 
θμερομθνία παραγγελίασ των ανωτζρω υλικϊν. 

5.4. Επικεϊρθςθ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 136 του Ν. 4412/2016, ςτο άρκρο 138 παρ.14 και ςτο άρκρο 
179 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 

Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να προβαίνει ςε οποιαδιποτε επικεϊρθςθ και ζλεγχο ικελε 
κρίνει αναγκαίο ςχετικά με τθν ικανότθτα και τθν επάρκεια του προςωπικοφ του Αναδόχου, 
τα υλικά, τισ μεκόδουσ εργαςίασ, τθν πρόοδο των εργαςιϊν, το εργατικό κόςτοσ κτλ. Ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί με ακρίβεια και πλιρθ ενθμερότθτα, ςφμφωνα με τουσ 
εκάςτοτε νόμουσ, όλα γενικά τα λογιςτικά βιβλία, ςτοιχεία και μθτρϊα που αφοροφν ςτο 
προςωπικό που απαςχολεί, τουσ μιςκοφσ, τα θμερομίςκια και τα επιδόματα, τισ 
αςφαλιςτικζσ και άλλεσ ειςφορζσ κτλ., τισ απογραφζσ του εξοπλιςμοφ, των μθχανθμάτων, 
των εργαλείων και υλικϊν που προςκομίςκθκαν ςτο εργοτάξιο και χρθςιμοποιοφνται ςε αυτό 
και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και καταςτάςεισ ςχετικζσ με τθν πρόοδο των εργαςιϊν, τα 
διαγράμματα, τουσ ανακεφαλαιωτικοφσ πίνακεσ και λοιπά ςτοιχεία που ικελε ηθτιςει θ 
Υπθρεςία. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να χορθγεί ςτθν Υπθρεςία, μετά από ςχετικι 
αίτθςι τθσ, αντίγραφα από τισ εκκζςεισ καταςτάςεισ κτλ., που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ. 

5.5. Απόρριψθ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 159 του Ν. 4412/2016. 
1. Θ παραλαβι και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν 

καταςκευι του ζργου ι ενςωματϊνονται ςε αυτό, γίνεται από δφο (2) ι περιςςότερουσ 
τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, τουλάχιςτον ζνασ εκ των οποίων ανικει ςτθν ομάδα επίβλεψθσ, 
που ορίηονται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Ο οριςμόσ τθσ επιτροπισ ανακοινϊνεται 
ςτθν προϊςταμζνθ αρχι, θ οποία μπορεί να ορίςει και άλλον υπάλλθλο να ςυμμετζχει ςτο 
ζργο τθσ επιτροπισ. Σε περίπτωςθ που δεν επαρκεί το τεχνικό προςωπικό ι ςε 
περίπτωςθ αδυναμίασ να λθφκεί απόφαςθ λόγω διαφωνίασ των υπαλλιλων που 
ορίηονται ςε άρτιο αρικμό, ο ανωτζρω ζλεγχοσ και παραλαβι υλικϊν γίνεται κατά τον 
προςφορότερο τρόπο με απόφαςθ τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ. 

Σχόλιο [29]: Αντικακίςταται 01/09 
από 57 Ν. 4782/2021 
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2. Αν κατά τθν καταςκευι των ζργων θ επίβλεψθ κεωρεί ότι τα προσ χρθςιμοποίθςθ υλικά 
δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν ι γενικά είναι ακατάλλθλα, διατάςςεται 
από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία θ μθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν. Αν ο ανάδοχοσ 
διαφωνεί, τα υλικά δεν χρθςιμοποιοφνται αν δεν κρικεί θ καταλλθλότθτά τουσ από 
εργαςτθριακό ζλεγχο που γίνεται από τα εργαςτιρια τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν 
ι Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν ι άλλα αναγνωριςμζνα εργαςτιρια. Θ δαπάνθ για τισ 
εργαςτθριακζσ ζρευνεσ προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρφνει τελικά, αν 
αποδειχκεί θ ακαταλλθλότθτα των υλικϊν. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ δαπάνθ βαρφνει 
τον κφριο του ζργου και αποδίδεται ςτον ανάδοχο από τισ πιςτϊςεισ του ζργου.  

3. Αν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι οποιαδιποτε 
εργαςία παρουςιάςει ελαττϊματα που δεν αποκακίςτανται από τον ανάδοχο, 
κοινοποιείται ςε αυτόν ειδικι διαταγι τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Με τθν ειδικι 
διαταγι προςδιορίηονται τα ελαττϊματα, κακορίηεται αν είναι ουςιϊδθ, επουςιϊδθ ι και 
επικίνδυνα και τάςςεται εφλογθ προκεςμία για τθν αποκατάςταςι τουσ. Στθν 
αποκατάςταςθ μπορεί να περιλαμβάνεται θ κακαίρεςθ των ελαττωματικϊν εργαςιϊν και 
θ ανακαταςκευι τουσ, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ 
αποκατάςταςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ με τθν ειδικι διαταγι κακορίηεται 
ποςοςτό μείωςθσ τθσ αμοιβισ του αναδόχου για τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ. Στθν τελευταία 
αυτι περίπτωςθ θ διαταγι μπορεί να περιλαμβάνει και τθν εκτζλεςθ οριςμζνων 
εργαςιϊν για τον περιοριςμό του ελαττϊματοσ.  

4. Θ ζνςταςθ του αναδόχου ςτθν περίπτωςθ τθσ ειδικισ διαταγισ που προβλζπει θ 
προθγοφμενθ παράγραφοσ αςκείται ςε ανατρεπτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςι τθσ. Με τθν εμπρόκεςμθ ζνςταςθ αναςτζλλεται θ υποχρζωςθ εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν μζχρισ ότου εκδοκεί απόφαςθ τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ ςτθν ζνςταςθ. Το 
αναςταλτικό αποτζλεςμα τθσ ζνςταςθσ δεν επζρχεται ι αίρεται, αν ο προϊςτάμενοσ τθσ 
διευκφνουςασ υπθρεςίασ χαρακτθρίςει με διαταγι του το ελάττωμα ωσ επικίνδυνο. Στθν 
περίπτωςθ αυτι οι εργαςίεσ για τθν άρςθ του ελαττϊματοσ ι οι εργαςίεσ που ορίηονται 
ςτθ διαταγι για τθν αποτροπι των κινδφνων εκτελοφνται αμζςωσ από τον ανάδοχο. Ο 
επιβλζπων ι άλλοσ εκπρόςωποσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ παρακολουκεί ειδικά τισ 
εργαςίεσ αυτζσ και καταχωρεί ςτο θμερολόγιο όλα τα μζτρα που παίρνει ο ανάδοχοσ για 
τθν εκτζλεςθ τθσ διαταγισ. Το αναςταλτικό αποτζλεςμα τθσ ζνςταςθσ δεν επζρχεται 
επίςθσ ι αίρεται, αν πρόκειται για εργαςίεσ που κα καλυφκοφν από άλλεσ εργαςίεσ ι 
αποτελοφν τθν προχπόκεςθ άλλων εργαςιϊν, οπότε θ διαταγι του προϊςταμζνου τθσ 
διευκφνουςασ υπθρεςίασ μπορεί να ορίηει τθ μθ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν πριν από τθν 
αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων.  

5. Αν ο ανάδοχοσ με τθν ζνςταςι του ηθτεί τθ διενζργεια εργαςτθριακϊν ερευνϊν ι άλλων 
δοκιμϊν για τθν εξακρίβωςθ του ελαττϊματοσ, οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται πριν 
εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ ενςτάςεωσ, φςτερα από εντολι τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ, που 
προςδιορίηει το είδοσ και τθν ζκταςι τουσ. Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 για τθν 
επιβάρυνςθ τθσ δαπάνθσ εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ αυτι.  

6. Θ προϊςταμζνθ αρχι αποφαίνεται οριςτικά επί τθσ ενςτάςεωσ και για να εκδϊςει τθν 
απόφαςι τθσ μπορεί να διατάξει τθ διενζργεια αυτοψίασ ι οποιαςδιποτε άλλθσ 
ζρευνασ, αν το κρίνει απαραίτθτο. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί 
προσ τθν απόφαςθ αυτι. Αν τελικά φςτερα από αίτθςθ κεραπείασ ι δικαςτικά δικαιωκεί 
ο ανάδοχοσ ςτισ απόψεισ του, ζχει το δικαίωμα να πλθρωκεί με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ 
και τιμζσ για τισ πρόςκετεσ εργαςίεσ. Αν οι εργαςίεσ διατάχκθκαν φςτερα από τθν 
απομάκρυνςθ των εγκαταςτάςεων του αναδόχου ςυντάςςονται νζεσ τιμζσ που 
λαμβάνουν υπόψθ τουσ και το γεγονόσ αυτό. 

7. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει τισ πλθμμζλειεσ μζςα ςτθν προκεςμία 
που τάςςεται ςε αυτόν με τθν ειδικι διαταγι ι αν αςκθκεί εμπρόκεςμθ ζνςταςθ, μζςα 
ςτθν ίδια προκεςμία από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ ενςτάςεωσ, τότε οι 



Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων – Σελ. 35 από 54 

εργαςίεσ αποκατάςταςθσ τθσ πλθμμζλειασ μπορεί να εκτελεςκοφν με μζριμνα τθσ 
διευκφνουςασ υπθρεςίασ με οποιονδιποτε τρόπο ςε βάροσ και για λογαριαςμό του 
αναδόχου με τθν επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του κυρίου του ζργου ωσ προσ τθν 
εφαρμογι των λοιπϊν κυρϊςεων κατά του αναδόχου.  

8. Οι διατάξεισ των παραγράφων 3 ζωσ 7 εφαρμόηονται ανάλογα και για τθν περίπτωςθ που 
ο ανάδοχοσ παραλείπει τισ υποχρεϊςεισ του για τθ ςυντιρθςθ των ζργων όςο διάςτθμα 
τον βαρφνει θ ςυντιρθςθ αυτι. 

9. Οι εργαςίεσ που παρουςιάηουν ουςιϊδθ ελαττϊματα δεν περιλαμβάνονται ςτθν 
πιςτοποίθςθ. Οι εργαςίεσ που παρουςιάηουν επουςιϊδθ ελαττϊματα περιλαμβάνονται 
με μειωμζνθ τιμι όπωσ κακορίηεται ςτθν ειδικι διαταγι μζχρι τθν αποκατάςταςθ του 
ελαττϊματοσ. Αν το ελάττωμα αποκαλυφκεί αφοφ ζχουν πιςτοποιθκεί οι εργαςίεσ, 
μπορεί θ περικοπι να γίνει ςτθν επόμενθ ι ςταδιακά ςε περιςςότερεσ επόμενεσ 
πιςτοποιιςεισ, ςφμφωνα με ςχετικι απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ.  

10. Αν το ελάττωμα αποκαλυφκεί κατά τθν παραλαβι των ζργων, εφαρμόηονται οι διατάξεισ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 170 και θ διαπίςτωςθ τθσ αποκατάςταςθσ των ελαττωμάτων 
γίνεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία. 

5.6. Επανορκωτικζσ εργαςίεσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 157 και ςτο άρκρο 159 του Ν.4412/2016 ωσ ιςχφουν 
ςιμερα. 

6. Ζναρξθ, κακυςτεριςεισ - Διακοπι εργαςιϊν 

6.1. Ζναρξθ εργαςιϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 147 του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει ςιμερα και 
οι ςυμβατικζσ προκεςμίεσ αρχίηουν από τθν υπογραφι τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ. 

6.2. Ρροκεςμία Ρεράτωςθσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 147 του Ν. 4412/2016. 

6.3. Συνολικι προκεςμία - Τμθματικζσ Ρροκεςμίεσ 

Για τθν περάτωςθ όλου του ζργου θ ςυνολικι προκεςμία είναι δϊδεκα (12) μινεσ από τθν 
θμζρα που κα οριςκεί ςτθν υπογραφόμενθ ςφμβαςθ. Σε αυτι τθν προκεςμία δεν 
περιλαμβάνεται ο χρόνοσ εγγφθςθσ του ζργου, ωσ ορίηεται ςτθν παροφςα. 

Για κάκε θμζρα υπαίτιασ υπζρβαςθσ από τον ανάδοχο τθσ παροφςασ ςυνολικισ προκεςμίασ, 
επιβάλλονται οι κακοριηόμενεσ με το άρκρο 148 του Ν. 4412/2016 ριτρεσ. Τα ωσ άνω ποςά 
ποινικϊν ρθτρϊν κα παρακρατοφνται από τισ πιςτοποιιςεισ του ζργου. 

Εκτόσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθριςει τισ παρακάτω 
τμθματικζσ ενδεικτικζσ προκεςμίεσ : 

1θ Τμθματικι προκεςμία: Πχι αργότερα από ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
από τον ανάδοχο ολοκλθρϊνονται , υποβάλλονται θ/και παραδίδονται : 

 Το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ. 

 Το πρόγραμμα Υγιεινισ και Αςφάλειασ. 

 Αποπεράτωςθ των απαιτοφμενων προκαταρκτικϊν εργαςιϊν των ςχετικϊν με τθν 
εγκατάςταςθ του αναδόχου (Κακαριςμόσ, περίφραξθ εργοταξίου εργοταξιακζσ 
παροχζσ και καταςκευζσ εξυπθρζτθςθσ). 

Σχόλιο [32]: Τροποποιείται από 
01/09 με το 76 Ν 4782/2021 

Σχόλιο [33]: Τροποποιείται από 
01/09 με το 77 Ν 4782/2021 

Σχόλιο [34]: Αντικατάςταςθ από 1/9 
με  ςχετικι παρ. 66 Ν4782/2021 

Σχόλιο [35]: Αντικατάςταςθ από 1/9 
με   66 Ν4782/2021 

Σχόλιο [36]: Τροποποίθςθ από 1/9 με  
67 Ν4782/2021 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
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 Τα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ των προσ ενςωμάτωςθ υλικϊν ςτο ζργο για ζγκριςθ από 
τθν Υπθρεςία.  

2θ Τμθματικι προκεςμία: Αποπεράτωςθ εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ 1θσ 
τμθματικισ προκεςμίασ, των χωματουργικϊν εργαςιϊν. 

3θ Τμθματικι προκεςμία: Αποπεράτωςθ εντόσ εννζα (9) μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ 2θσ 
τμθματικισ προκεςμίασ, των λοιπϊν εργαςιϊν. 

6.4. Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 145 του Ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ζχει ςυντάξει και υποβάλει ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ το 
"Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ του Ζργου" μζςα ςε προκεςμία που ορίηεται και θ οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τισ τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Το 
εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο του ζργου και το αναλυτικό 
πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου. Αναλφει ανά μονάδα χρόνου και πάντωσ ανά 
θμερολογιακό τρίμθνο τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςτοφν. Συντάςςεται με τθ 
μορφι τετραγωνικοφ πίνακα που περιλαμβάνει τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των 
ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και 
ςχετικι ζκκεςθ. 

6.5. Ραράταςθ προκεςμίασ περάτωςθσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 147 παρ. 8, 9 και 10, άρκρο 157 παρ. 8 και άρκρο 160 παρ. 
7 του Ν. 4412/2016. 

6.6. Κακυςτεριςεισ με υπαιτιότθτα των Αρχϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 136 και 137 του Ν. 4412/2016. Εφόςον ιςχφουν οι εξισ 
ςυνκικεσ:  
α. Ο Ανάδοχοσ ακολοφκθςε επιμελϊσ τισ διαδικαςίεσ και κανονιςμοφσ που ορίηονται από τισ 

Δθμόςιεσ Αρχζσ τθσ χϊρασ  
β. οι υπόψθ Αρχζσ κακυςτεροφν ι άλλωσ παρακωλφουν τισ εργαςίεσ του Αναδόχου και 
γ. θ κατά τα ανωτζρω κακυςτζρθςθ ι παρακϊλυςθ είναι μθ προβλζψιμθ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, 

Εφόςον αποδειχκεί ότι δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου, θ κατά τα ανωτζρω 
κακυςτζρθςθ ι παρακϊλυςθ είναι δυνατό να κεωρθκεί ωσ αιτία για χοριγθςθ παράταςθσ 
προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.6 (Ραράταςθ Ρροκεςμίασ περάτωςθσ) 
τθσ παροφςασ. 

6.7. Αποηθμίωςθ λόγω υπερθμερίασ με υπαιτιότθτα των Αρχϊν 

1. Αν ο κφριοσ του ζργου καταςτεί υπεριμεροσ ωσ προσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεϊν του, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει αποηθμίωςθ μόνο για τισ κετικζσ 
του ηθμιζσ που προκαλοφνται μετά τθν επίδοςθ από αυτόν ςχετικισ ζγγραφθσ όχλθςθσ. Θ 
ζγγραφθ όχλθςθ υποβάλλεται μετά τθν ζναρξθ τθσ υπερθμερίασ του κυρίου του ζργου, 
άλλωσ είναι πρόωρθ και δεν επιφζρει τα ζννομα αποτελζςματα τθσ. Θ ωσ άνω ζγγραφθ 
όχλθςθ πρζπει να περιζχει κατ’ ελάχιςτον, τα πραγματικά περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν 
υπερθμερία του κυρίου του ζργου, το είδοσ των κετικϊν ηθμιϊν των οποίων κα ηθτθκεί θ 

Σχόλιο [37]: Τροποποίθςθ από 1/9 με 
64 Ν4782/2021 

Σχόλιο [38]: Αντικατάςταςθ από 1/9 
με 66 Ν4782/2021 

Σχόλιο [39]: Τροποποίθςθ από 1/9 με 
76 Ν4782/2021 

Σχόλιο [40]: Τροποποίθςθ από 1/9 με 
78 Ν4782/2021 

Σχόλιο [41]: Αντικατάςταςθ από 1/9 
με 57 Ν4782/2021 
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αποηθμίωςθ και τθν θμεριςια αποηθμίωςθ. Πχλθςθ που δεν ζχει το περιεχόμενο αυτό 
δεν επιφζρει ζννομεσ ςυνζπειεσ. 

Ωσ κετικζσ ηθμιζσ αναγνωρίηονται, ιδίωσ, θ δαπάνθ εγκαταςτάςεων, θ εξυπθρζτθςθ 
εγγυθτικϊν καλισ εκτζλεςθσ, αςφάλιςθσ ζργου, φφλαξθσ εργοταξίου ςταλίασ του 
προβλεπόμενου από το οργανόγραμμα προςωπικοφ, μθχανθμάτων, γενικϊν εξόδων, 
κακϊσ και ενδεχόμενων τόκων προκαταβολισ.  

Λδιαίτερα για τθν αποηθμίωςθ των γενικϊν εξόδων λαμβάνεται υπόψθ ο μζςοσ όροσ των 
γενικϊν εξόδων ςτο ποςοςτό που αντιςτοιχεί ςτο ζργο, όπωσ προκφπτει από τουσ 
δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ των τελευταίων πζντε (5) ετϊν και εφαρμόηεται επί τθσ 
θμεριςιασ αξίασ του ζργου χωρίσ ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, ανακεϊρθςθ και ΦΡΑ. 

Σε περίπτωςθ υπερθμερίασ από κακυςτζρθςθ πλθρωμισ λογαριαςμοφ, οι κετικζσ ηθμιζσ 
οφείλονται κατά το μζτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερθμερίασ.  

2. Για τον υπολογιςμό τθσ αποηθμίωςθσ λόγω των κετικϊν ηθμιϊν από ςταλίεσ μθχανικοφ 
εξοπλιςμοφ και προςωπικοφ του αναδόχου λαμβάνεται υπόψθ ο μιςκωμζνοσ και ο 
ιδιόκτθτοσ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ του που βρίςκεται επί τόπου του ζργου και 
χρθςιμοποιείται ςτθν καταςκευι του, και υπό τισ ακόλουκεσ πρόςκετεσ προχποκζςεισ: 
α) Πτι ο εξοπλιςμόσ αυτόσ περιλαμβάνεται και ςυνοδεφει το χρονοδιάγραμμα του ζργου 

ι τον πίνακα εξοπλιςμοφ που δθλϊκθκε ςτθν προςφορά του, όπωσ ιςχφει.  
β) Πτι κατά τθν προςκόμιςι του εξοπλιςμοφ ςτο εργοτάξιο κα κατατεκοφν ςτθν 

Διευκφνουςα Υπθρεςία πλιρθ ςτοιχεία με τα οποία να αποδεικνφεται:  
- θ ιδιοκτθςία, 
- το ζτοσ καταςκευισ κάκε μθχανιματοσ,  
- το ζτοσ αγοράσ,  
- θ αναπόςβεςτθ λογιςτικι αξία του μθχανιματοσ από τα επίςθμα βιβλία τθσ 

εργολθπτικισ επιχείρθςθσ, εε) θ προβλεπόμενθ χρονικι περίοδοσ απαςχόλθςθσ 
κάκε μθχανιματοσ, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν και το είδοσ των 
εργαςιϊν ςτο οποίο κα απαςχολθκεί, ςτςτ) τα μιςκωτιρια ςυμβόλαια για τον μθ 
ιδιόκτθτο εξοπλιςμό, 

γ) Πτι θ ςταλία κάκε μθχανιματοσ κα επιςυμβεί μζςα ςτθν περίοδο που το μθχάνθμα 
επρόκειτο να χρθςιμοποιθκεί, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και ςτον οριηόμενο 
ςτθν υποπερίπτωςθ εεϋ τθσ περίπτωςθσ βϋ χρόνο,  

δ) Για τον κακοριςμό τθσ αποηθμίωςθσ για τθν ςταλία ιδιόκτθτου μθχανιματοσ κα 
λαμβάνονται υπόψθ ωσ μζγιςτεσ αποδεκτζσ τιμζσ, αυτζσ που προκφπτουν από τθν 
οριηόμενθ ςτθν υποπερίπτωςθ δδϋ τθσ περίπτωςθσ βϋ αναπόςβεςτθ λογιςτικι αξία του 
μθχανιματοσ και τθν πραγματικι εναπομζνουςα λειτουργικι ηωι του μθχανιματοσ, 
βάςει του εγχειριδίου του καταςκευαςτι. Για τον κακοριςμό τθσ ςταλίασ μιςκωμζνου 
μθχανιματοσ κα λαμβάνονται υπόψθ τα νόμιμα παραςτατικά ςτοιχεία.  
ε) Θ αποηθμίωςθ λόγω ςταλιϊν ιδιόκτθτων μθχανθμάτων μθ περιλαμβανομζνων ςτον 
πίνακα μθχανθμάτων τθσ προςφοράσ του αναδόχου, γίνεται με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ, 
όπωσ παραπάνω και επιπροςκζτωσ εφόςον ο ανάδοχοσ ενθμζρωςε και ζλαβε τθν 
ζγκριςθ πριν από τθν προςκόμιςθ του μθχανιματοσ από τθν Υπθρεςία, με όλα τα 
προαναφερκζντα ςτοιχεία και απζδειξε τθν αναγκαιότθτα του μθχανιματοσ, ςε 
περίπτωςθ δε αντικατάςταςθσ μθχανιματοσ που περιλαμβάνεται ςτον πίνακα τθσ 
προςφοράσ, να αποδείξει τθν αναγκαιότθτα τθσ αντικατάςταςθσ. 

6.8. υκμόσ προόδου εργαςιϊν 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου και όποτε κρικεί απαραίτθτο από τον ανάδοχο ι 
τθν υπθρεςία, κα ςυγκαλείται ςφςκεψθ μεταξφ τθσ επίβλεψθσ και αντιπροςϊπων του 
Αναδόχου, για καταγραφι προβλθμάτων, ζλεγχο προόδου, παρακολοφκθςθ τιρθςθσ ι 
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τροποποίθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ και λιψθσ όλων των απαραίτθτων 
μζτρων, ϊςτε να μθν επθρεαςτοφν οι τμθματικζσ ι άλλεσ χρονικζσ προκεςμίεσ του ζργου. 
Κατά τθ ςφςκεψθ αυτι κα κρατοφνται επίςθμα πρακτικά, τα οποία κα ςυμπεριλθφκοφν ςτο 
τελικό μθτρϊο του ζργου. 

Εάν οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου θ πραγματικι πρόοδοσ των 
εργαςιϊν υπολείπεται τθσ αναμενόμενθσ ι τθσ προγραμματιςμζνθσ, κατά το άρκρο 
(Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ) τθσ παροφςασ, και εφόςον δεν οφείλεται ςε αιτία που κα 
αντιμετωπιςτεί κατά τα οριηόμενα ςτο Άρκρο (Ραράταςθ προκεςμίασ περάτωςθσ) τθσ 
παροφςασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με εντολι τθσ Υπθρεςίασ να υποβάλει ανακεωρθμζνο 
χρονοδιάγραμμα, ςυνοδευόμενο από αιτιολογικι ζκκεςθ, ςτθν οποία ο Ανάδοχοσ κα 
περιγράψει τισ προτεινόμενεσ μεκόδουσ που ςκοπεφει να υιοκετιςει για τθν επιτάχυνςθ των 
εργαςιϊν και τθν εμπρόκεςμθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

Εκτόσ εάν ορίςει διαφορετικά θ Υπθρεςία, ο Ανάδοχοσ κα εφαρμόςει τισ υπόψθ 
προτεινόμενεσ μεκόδουσ, οι οποίεσ μπορεί να προχποκζτουν αφξθςθ των ωρϊν εργαςίασ ι 
του αρικμοφ προςωπικοφ και του εξοπλιςμοφ ι άλλεσ τροποποιιςεισ, με ευκφνθ, μζριμνα 
και δαπάνεσ του Αναδόχου και χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. 

6.9. Ροινικζσ ριτρεσ 

Λςχφουν γενικά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 148 του Ν. 4412/2016. 

6.9.1. Ροινικζσ ριτρεσ υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ 

Για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ, ποινικι ριτρα ίςθ με δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ 
θμεριςιασ αξίασ του ζργου που επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το είκοςι τοισ εκατό 
(20%) τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ που προβλζπεται ςτθν άρκρο 6.3 (Συνολικι προκεςμία) τθσ 
παροφςασ. 

Για τισ επόμενεσ θμζρεσ, μζχρι ακόμα δζκα πζντε τοισ εκατό (15%) τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ 
που προβλζπεται ςτθν άρκρο 6.3 (Συνολικι προκεςμία) τθσ παροφςασ, ποινικι ριτρα για 
κάκε θμζρα υπζρβαςθσ ίςθ με είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ δεν 
επιτρζπεται να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ 
ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

6.9.2. Επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν 

Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και 
παρακρατοφνται από τον αμζςωσ επόμενο λογαριαςμό του ζργου. Με ίδια απόφαςθ 
ανακαλοφνται οι ποινικζσ ριτρεσ για τισ ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ αν το ζργο 
περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία και τισ τυχόν εγκεκριμζνεσ γενικζσ παρατάςεισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ του παρόντοσ άρκρου είναι επιπρόςκετεσ ςτισ ποινικζσ ριτρεσ που τυχόν 
προβλζπονται για παραλείψεισ ενεργειϊν του Αναδόχου ςτουσ λοιποφσ όρουσ τθσ παροφςασ 
και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν. 

6.10. Διακοπι εργαςιϊν - Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ - Ζκπτωςθ αναδόχου - 
Αποηθμίωςθ αναδόχου λόγω διάλυςθσ ςφμβαςθσ 

Λςχφουν τα όςα ορίηονται ςτα άρκρα 160, 161, 162 & 163 του Ν. 4412/2016. 

Σχόλιο [42]: Τροποποίθςθ από 1/9 με 
67 Ν4782/2021 

Σχόλιο [43]: Από 1/9 
160 4412/2016 τροπ με 78 ν4782  
161 4412/2016 τροπ με 79 ν4782  
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7. Ρεράτωςθ εργαςιϊν & παραλαβι του ζργου από τον εργοδότθ 

7.1. Επιμζτρθςθ και Ριςτοποίθςθ 

Οι επιμετριςεισ διενεργοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 151 του Ν. 4412/2016. 

Οι επιμετριςεισ των εργαςιϊν υποβάλλονται ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, το αργότερο 
είκοςι (20) θμζρεσ μετά το τζλοσ του επόμενου τθσ εκτελζςεωσ τουσ μθνόσ. 

Δφο μινεσ (2) το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να υποβάλει ςτθν διευκφνουςα υπθρεςία τυχόν επί μζρουσ επιμετριςεισ που 
λείπουν και τθν «τελικι» επιμζτρθςθ ςφμφωνα με το όςα ορίηονται ςτο άρκρο 151 παρ. 5 
του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί εμπρόκεςμα από τον ανάδοχο θ τελικι επιμζτρθςθ 
επιβάλλεται ςε βάροσ του, για κάκε ςυμπλθρωμζνο μινα κακυςτζρθςθσ, ειδικι ποινικι 
ριτρα ποςοςτοφ δφο χιλιοςτϊν επί του ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει καταβλθκεί ςτον ανάδοχο 
μζχρι τότε για τθν όλθ ςφμβαςθ ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 151 παρ6 του Ν. 
4412/2016. 

7.2. Τροποποίθςθ και Ρροςαρμογζσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 156 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα 

7.3. Ρεριεχόμενα κονδυλίου Απρόβλεπτων Δαπανϊν Ρροχπολογιςμοφ 

Στο κονδφλιο αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ που δφνανται να πλθρωκοφν εκ του 
κονδυλίου τοφτου, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία. 

Δεν περιλαμβάνονται και δεν δφνανται να πλθρωκοφν δαπάνεσ για εργαςίεσ μετατόπιςθσ 
δικτφων Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ, αρχαιολογικζσ ζρευνεσ, δαπάνθ απαλλοτριϊςεων, 
μελζτεσ κλπ 

7.4. Ανακεϊρθςθ τιμϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 153 του Ν. 4412/2016 

7.5. Επί ζλαςςον δαπάνεσ 

Δφναται να γίνει χριςθ των επί ζλαςςον δαπανϊν ςφμφωνα με το άρκρο 156 παρ. 3 του Ν. 
4412/2016 και τα όςα ορίηονται ςτθ διακιρυξθ του ζργου και ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 11.3 
αυτισ. 

8. Συμβατικό τίμθμα & πλθρωμζσ 

8.1. Ρεριεχόμενα των τιμϊν μονάδοσ του τιμολογίου και δαπάνεσ που βαρφνουν τον 
Ανάδοχο 

Οι ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδασ που ιςχφουν, αναφζρονται ςε εργαςίεσ πλιρωσ περαιωμζνεσ 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Οι τιμζσ αυτζσ, προςαυξθμζνεσ κατά το κατά νόμο 
ποςοςτό γενικϊν εξόδων και εργολαβικοφ οφζλουσ του Αναδόχου, περιλαμβάνουν όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι των ζργων, καλφπτοντασ όλεσ τισ 
δαπάνεσ του Αναδόχου, άμεςεσ ι ζμμεςεσ και, με τθν επιφφλαξθ των περί ανακεϊρθςθσ 

Σχόλιο [44]: Από 01/09 
αντικατάςταςθ με 70 Ν4782/2021 

Σχόλιο [45]: Από 01/09 τροποποίθςθ 
με 75 Ν4782/2021 
 

Σχόλιο [46]: Από 01/09 τροποποίθςθ 
με 72 Ν4782/2021 

Σχόλιο [47]: Από 01/09 τροποποίθςθ 
με 72 Ν4782/2021 
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τιμϊν κειμζνων διατάξεων, αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για τθν κατά 
ανωτζρω εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Κάκε τιμι μονάδασ ι/και κατ' αποκοπι τίμθμα τθσ προςφοράσ περιλαμβάνει όλεσ τισ κάκε 
είδουσ επιβαρφνςεισ από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειδικοφσ φόρουσ κτλ. Το ίδιο ιςχφει και για 
τισ νζεσ τιμζσ μονάδασ που τυχόν κα εφαρμοςκοφν. θτά κακορίηεται ότι ςε κάκε τιμι 
μονάδασ περιλαμβάνονται οι δαςμοί και λοιποί φόροι, τζλθ ειςφοράσ και δικαιϊματα για 
προμικειεσ εξοπλιςμοφ και εφοδίων γενικά του ζργου και, προκειμζνου για είδθ 
εςωτερικοφ, ο φόροσ κφκλου εργαςιϊν (ΦΚΕ) όπου ιςχφει, τα τζλθ χαρτοςιμου όπου 
ιςχφουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δαςμοί, τζλθ, κρατιςεισ, κτλ., που κα ιςχφουν κατά 
τθν εκτζλεςθ του ζργου. Στισ ανωτζρω επιβαρφνςεισ περιλαμβάνεται θ κράτθςθσ υπζρ τθσ 
Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το αρκ. 375 παρ. 7 του Ν. 
4412/2016, τθσ κράτθςθσ υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, κακϊσ και τθσ κράτθςθσ 6%0 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 53 παρ. 7 περ. κ' του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 16 του Ν. 
4782/2021 με τθν και τθσ υπ' αρικμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφαςθσ του 
Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Β' 2235), κακϊσ και κάκε άλλθ προβλεπόμενθ από το 
νόμο κράτθςθ.  

Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΡΑ) επί των τιμολογίων ειςπράξεων του Αναδόχου 
επιβαρφνει τον Διμο 

8.2. Τιμζσ μονάδοσ νζων εργαςιϊν 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει το ζργο, όπωσ κα μελετθκεί κατά είδοσ και 
ποςότθτεσ από τθν Υπθρεςία. Στθν περίπτωςθ που απαιτθκεί θ ςφνταξθ νζων τιμϊν μονάδασ 
κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 156 του Ν. 4412/2016. 

Για τισ νζεσ τιμζσ κα εφαρμοςκοφν, όπου είναι δυνατόν, τα εγκεκριμζνα ςυμβατικά 
τιμολόγια, τα ενιαία τιμολόγια Ζργων Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν, Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν, 
Ρραςίνου, και Θλεκτρομθχανολογικϊν Εργαςιϊν Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν και Λιμενικϊν που 
εγκρίκθκαν με τθ Δ11γ/ο/9/7/07-02-2013 (ΦΕΚ 363 Β) απόφαςθ του Υπουργοφ 
ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΛ., όπωσ ιςχφουν ςιμερα, οι αναλφςεισ τιμϊν που ιςχφουν, κακϊσ και τα 
περιγραφικά τιμολόγια. 

8.3. Ρροκαταβολι 

Ρροβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ζωσ 10% τθσ ςυμβατικισ αξίασ ςτον Ανάδοχο 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα: 

 ςτο αρ. 242 του Ν. 4072/2012 

 ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και αντικαταςτάκθκε με το 
άρκρο 21 του Ν. 4782/2021 

 ςτο άρκρο 150 του Ν. 4412/2021. 

8.4. Λογαριαςμοί - Ριςτοποιιςεισ 

Σε ό,τι αφορά του λογαριαςμοφσ και τισ ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ εργαςιϊν ιςχφουν τα όςα 
ορίηονται ςτο άρκρο 152 του Ν.4412/2016. 

Θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ γίνεται τμθματικά κατά τθ 
διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου βάςει πιςτοποίθςθσ των εργαςιϊν που ζχουν 
εκτελεςκεί. Θ πιςτοποίθςθ ςυνοδεφεται απαραιτιτωσ από ςυνοπτικι επιμζτρθςθ των 
εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί. 

Σχόλιο [48]: Δεν αλλάηει 

Σχόλιο [49]: Ζγινε προςκικθ 

Σχόλιο [50]: Από 01/09 τροποποίθςθ 
με 72 Ν4782/2021 

Σχόλιο [51]: Ζγινε αλλαγι 

Σχόλιο [52]: Από 01/09 
αντικατάςταςθ με 69 Ν4782/2021 

Σχόλιο [53]: Από 01/09 
αντικατάςταςθ με 70 Ν4782/2021 
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Στθν επιμζτρθςθ καταχωροφνται, ανακεφαλαιωτικά από τθν ζναρξθ του ζργου, οι ποςότθτεσ 
για κάκε είδουσ εργαςίεσ όπωσ περιγράφονται ςτο ςυμβατικό θμερολόγιο. 

Οι τιμζσ μονάδασ βάςει των οποίων καταβάλλεται θ δαπάνθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν είναι 
αυτζσ που επιτεφχκθκαν κατά τθ δθμοπραςία και υπάγονται ωσ προσ τθν ανακεϊρθςι τουσ 
ςτισ διατάξεισ του άρκρου 153 του Ν. 4412/2016. 

8.5. Αίτθςθ για λογαριαςμό - ζκδοςθ λογαριαςμοφ /πιςτοποίθςθ ενδιάμεςθσ 
πλθρωμισ- πιςτοποίθςθ τελικισ πλθρωμισ 

Οι πιςτοποιιςεισ, για τισ εργαςίεσ που πράγματι εκτελζςτθκαν, κα ςυντάςςονται ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του Άρκρου 152 Ν. 4412/2016. Στο λογαριαςμό κα επιςυνάπτονται όλα τα 
ςχετικά δικαιολογθτικά κατά το Άρκρο 152 Ν. 4412/2016. 

Αν ςυντρζχουν περιπτϊςεισ επιβολισ ποινικισ ριτρασ, προςτίμων κτλ. (κατά του όρουσ των 
ςυμβατικϊν τευχϊν), αυτζσ κα απομειϊνουν το πιςτοποιοφμενο ποςό. 

Κάκε λογαριαςμόσ υποβάλλεται από τον Ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία ςε ζντυπθ και ςε 
θλεκτρονικι μορφι. Θ ςχετικι δαπάνθ βαρφνει τον Ανάδοχο και είναι ανοιγμζνθ ςτθν 
προςφορά του. 

8.6. Χρονοδιάγραμμα τμθματικϊν πλθρωμϊν 

Οι πιςτοποιιςεισ, για τισ εργαςίεσ που πράγματι εκτελζςτθκαν, κα ςυντάςςονται και κα 
υποβάλλονται ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία ςε χρονικά διαςτιματα όχι μικρότερα από ζνα 
μινα. 

8.7. Εξοπλιςμόσ και υλικά που ενςωματϊνονται ςτο ζργο 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 152 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 . 

8.8. Ρλθρωμζσ - Φόροι - Τζλθ - Κρατιςεισ 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 152 του Ν. 4412/2016. Θ πλθρωμι του 
εργολαβικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε ΕΥΩ. 

Το ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισi που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ 
τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, τθσ κράτθςθσ φψουσ 
0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, 
ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, κακϊσ και τθσ κράτθςθσ 6%0, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 παρ. 7 περ. κ' του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 16 του Ν. 4782/2021 και τθσ υπ' αρικμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφαςθσ 
του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Β' 2235). 

Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με όλουσ ανεξαρτιτωσ τουσ φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειςφορζσ ι 
άλλεσ νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτων. Ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται του 
ειδικοφ φόρου επί των ειςαγομζνων από το εξωτερικό κάκε φφςεωσ υλικϊν και εφοδίων. 
Επίςθσ δεν απαλλάςςεται των υπζρ Ε.Φ.Κ.Α ειςφορϊν του. 

Τον ανάδοχο βαρφνει θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ. 

8.9. Κακυςτζρθςθ πλθρωμϊν 

Σχόλιο [54]: Από 01/09 τροποποίθςθ 
με 72 Ν4782/2021 

Σχόλιο [55]: Από 01/09 
αντικατάςταςθ με 70 Ν4782/2021 

Σχόλιο [56]: Από 01/09 
αντικατάςταςθ με ςχετικι παρ. του 
70 Ν4782/2021 

Σχόλιο [57]: Από 01/09 
αντικατάςταςθ με 70 Ν4782/2021 

Σχόλιο [58]: Δεν αλλάηει 

Σχόλιο [59]: Δεν αλλάηει 
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Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 137 και άρκρο 152 παρ. 9 του Ν 4412/2016 όπωσ ιςχφει 
ςιμερα. 

8.10. Ρλθρωμι κρατιςεων/επιςτροφι εγγυιςεων 

Ρριν από κάκε προϊκθςθ λογαριαςμοφ για πλθρωμι από τον υπόλογο του ζργου, κα 
προςκομίηονται από τον Ανάδοχο, τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

Για τθν επιςτροφι των εγγυιςεων ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 
όπωσ τροποποιικθκε & αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 21 του Ν. 4782/2021. 

8.11. Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 168 του Ν 4412/2016. 

8.12. Εκκακάριςθ αμοιβαίων απαιτιςεων 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 152 παρ13 του Ν 4412/2016 και το άρκρο 172 παρ. 4 του Ν 
4412/2016. 

8.13. Λιξθ ευκφνθσ εργοδότθ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 152 του Ν 4412/206. 

8.14. Διακοπι εργαςιϊν - Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 161 του Ν 4412/2016. 

8.15. Αποηθμίωςθ αναδόχου λόγω διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 163 του Ν 4412/2016. 

8.16. Δικαίωμα του Κφριου του Ζργου για διάλυςθ τθσ Σφμβαςθσ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 163 του Ν 4412/2016. 

9. Ραραλαβι του ζργου 

9.1. Διοικθτικι παραλαβι προσ χριςθ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 169 και ςτο άρκρο 157 (παρ.1 και παρ.10) του Ν 4412/2016. 

9.2. Ρροςωρινι και Οριςτικι Ραραλαβι του ζργου 

Ρραγματοποιοφνται από τριμελι επιτροπι που ορίηεται από τθν προϊςταμζνθ αρχι , αφοφ 
προθγουμζνωσ θ διευκφνουςα υπθρεςία τθσ ανακοινϊςει τθν περάτωςθ των εργαςιϊν και 
τθ ςφνταξθ τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ. Για τθν παραλαβι ςυντάςςεται πρωτόκολλο που 
υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ επιτροπισ, από τον τελευταίο επιβλζποντα που 
παρίςταται κατά τθ διενζργειά τθσ και από τον ανάδοχο που παραδίδει το ζργο. Κατά τα 
λοιπά, ιςχφουν τα όςα ορίηονται το άρκρο 170 και το άρκρο 172 του Ν 4412/2016. 

Σχόλιο [60]: Από 01/09 
αντικατάςταςθ με 70 Ν4782/2021 

Σχόλιο [61]: Αντικατάςταςθ από 
01/09 με 82 Ν4782/2021 

Σχόλιο [62]: Αντικατάςταςθ από 
01/09 με ςχετικι παρ. του 71 
Ν4782/2021 

Σχόλιο [63]: Αντικατάςταςθ από 
01/09 με ςχετικι παρ. του 86 
Ν4782/2021 

Σχόλιο [64]: Αντικατάςταςθ από 
01/09 με 71 Ν4782/202 

Σχόλιο [65]: Τροποποίθςθ από 01/09 
με 79 Ν4782/202 

Σχόλιο [66]: άρκρο 21 του 
Ν.4412/2016 

Σχόλιο [67]: Τροποποίθςθ από 01/09 
με 83 Ν4782/2021 

Σχόλιο [68]: Τροποποίθςθ από 01/09 
από ςχετ. Ραρ. Του 76 Ν4782/2021 

Σχόλιο [69]: Από 01/09 
Αντικατάςταςθ του 170 με 84 
Ν4782/2021 
Αντικατάςταςθ του 172 με 86 
Ν4782/2021 
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10. Ανάλθψθ κινδφνων & ευκφνεσ 

10.1. Εγγυιςεισ 

Για τισ απαιτιςεισ παροχισ εγγυιςεων εκ μζρουσ του Αναδόχου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν 
Διακιρυξθ, ςτα Άρκρα 3.4 (Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κλπ), 8.2 (Ρροκαταβολι), 8.4 (Αίτθςθ 
για λογαριαςμό κλπ) τθσ παροφςασ και το άρκρο 21 του Ν.4412/2016. 

10.2. Ευκφνθ Αναδόχου 

Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, τόςο για τθν εφαρμογι των μελετϊν, όςο και για τθν ποιότθτα και αντοχι των ζργων, 
μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ. Ο κάκε φφςθσ ζλεγχοσ που κα αςκθκεί από τθν 
Υπθρεςία δεν απαλλάςςει με κανζνα τρόπο τον Ανάδοχο από τθ ςχετικι ευκφνθ. 

Πμοια, ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν επιλογι των υλικϊν που κα 
χρθςιμοποιθκοφν, τθ χρθςιμοποίθςθ αυτϊν και τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ και των λοιπϊν εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων. 

Οι απαιτιςεισ αςφάλιςθσ εκ μζρουσ του Αναδόχου του προςωπικοφ του, των ςυνεργατϊν 
του και τρίτων ορίηονται ςτο άρκρο 11.1 (Αςφάλιςθ προςωπικοφ) τθσ παροφςασ. 

Εφόςον θ εκτζλεςθ του ζργου γίνεται ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ μελζτθσ τθσ 
Υπθρεςίασ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, ο Ανάδοχοσ δεν είναι υπεφκυνοσ για τα 
διατεταγμζνα ςτοιχεία των μόνιμων ζργων, διατθρείται όμωσ θ ευκφνθ του κατά το άρκρο 
(Άδειεσ και εγκρίςεισ) τθσ παροφςασ και ςτισ καταςκευαςτικζσ μεκόδουσ, ςτισ χριςεισ 
υλικϊν, ςτθ δθμιουργία και λειτουργία εργοταξιακϊν οδϊν, εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων 
και διαμόρφωςθσ των ζργων. 

Σχετικά με ηθμιζσ που τυχόν κα παρουςιαςτοφν ςτο ζργο και ςτισ μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ του 
Αναδόχου ςτον τόπο του ζργου, ζχει ιςχφ και το άρκρο 157 παρ1 του Ν. 4412/2016 όπωσ 
ιςχφει ςιμερα. Οποιεςδιποτε αςτικζσ ι ποινικζσ ευκφνεσ, που προκφπτουν από 
οποιαςδιποτε φφςθσ δυςτυχιματα ι ηθμιζσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι ςε 
περιουςίεσ τρίτων που οφείλονται είτε ςε αμζλεια είτε υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του 
Αναδόχου είτε ςτισ οποιεςδιποτε καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ του Αναδόχου είτε ςτθν 
φπαρξθ του ζργου κακ' εαυτοφ, βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. 

Για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ιςχφουν οι προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο 
παρόν τεφχοσ και ςτθν ΤΣΥ αλλά και όλων των ιςχυουςϊν προδιαγραφϊν ςχετικϊν ζργων. 
Οποιαδιποτε ηθμιά ςτο ζργο είτε ςτα μθχανιματα είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ, (εργοτάξια, 
δανειοκάλαμοι, λατομεία κτλ.) που προζρχεται από οποιονδιποτε λόγο ι δολιοφκορά κατά 
τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ, πλθν ανωτζρασ βίασ όπωσ ορίηεται ςτθν 
παροφςα που δεν ζχει καλυφκεί από αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, βαρφνει τον Ανάδοχο. 
Επίςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ ηθμιζσ που προζρχονται από 
οποιαςδιποτε φφςθσ δυςτυχιματα ι ηθμιζσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι και 
ςε περιουςίεσ τρίτων και οφείλονται ςε αμζλεια θ υπαιτιότθτά του. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μεριμνά για τθ φφλαξθ κάκε υλικοφ, μθχανιματοσ 
εργαλείου κτλ. που ανικει ςε αυτόν ι ςε τρίτουσ και βρίςκεται ςτο χϊρο του εργοταξίου και 
να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μζτρα. Σε περίπτωςθ απϊλειασ φκοράσ, βλάβθσ, 
καταςτροφισ υλικοφ ι μθχανιματοσ κτλ., που ανικει ςε αυτόν ι τρίτουσ, ο Ανάδοχοσ είναι 
αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ να αποηθμιϊςει τον ιδιοκτιτθ ι να 
αποκαταςτιςει το υλικό κτλ., χωρίσ να δικαιοφται να προβάλει αξίωςθ για οποιαδιποτε δικι 
του αποηθμίωςθ ι και να εγείρει αξίωςθ επζκταςθσ των προκεςμιϊν καταςκευισ του ζργου, 
πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ. 

Σχόλιο [70]: Δεν αλλάηει 

Σχόλιο [71]: Τροποίθςθ από 01/09 με 
76 Ν4782/2021 
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Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει, κατά τθν εκτζλεςθ των Ζργων, όλα τα απαιτοφμενα μζτρα 
αςφαλείασ που επιβάλλονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία κακϊσ και κάκε άλλο μζτρο που 
αναφζρεται ςτθν παροφςα και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΤΣΥ. 

Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται κατά τισ διατάξεισ του 
Αςτικοφ Κϊδικα. 

10.3. Ευκφνθ του Διμου 

Θ ευκφνθ του Διμου κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
(Λςχφουςεσ διατάξεισ) και ςτο άρκρο (Άδειεσ και εγκρίςεισ) τθσ παροφςασ. Επιπλζον, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ και κατά το βακμό που δεν καλφπτονται από 
ενδεχόμενα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, ο Διμοσ αναλαμβάνει τουσ κινδφνουσ για ηθμιζσ 
προκαλοφμενεσ από αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτά του και από τισ αιτίεσ που ορίηονται ςτο 
άρκρο (Οριςμόσ ανωτζρασ βίασ) τθσ παροφςασ. 

10.4. Συνζπειεσ ευκυνϊν του Διμου 

Εφόςον κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ ι τα εκτελεςκζντα από αυτόν ζργα 
υποςτοφν ηθμιζσ, προκαλοφμενεσ από ευκφνθ που ζχει αναλάβει ο Διμοσ κατά το Άρκρο 
(Ευκφνθ του Διμου) τθσ παροφςασ, κα ειδοποιιςει εγγράφωσ προσ τοφτο τθν Υπθρεςία και 
κα δικαιοφται παράταςθσ προκεςμίασ ι/και πλθρωμισ του κόςτουσ αποκατάςταςθσ των 
ηθμιϊν ςτο βακμό που αυτζσ δεν καλφπτονται από τυχόν αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια , κατά τα 
οριηόμενα ςτθν παροφςα και ςτο Άρκρο 157 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

11. Αςφάλιςθ 

11.1. Γενικζσ απαιτιςεισ αςφάλιςθσ 

Κατά τθ ςφναψθ των αςφαλίςεϊν του ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να 
ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ ιςχφει κατά τθν θμζρα 
ςφναψθσ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων, όπωσ ενδεικτικά, Ν.Δ. 400/70 όπωσ τροποποιικθκε 
με το ΡΔ 118/85, Ν 489/76 όπωσ κωδικοποιικθκε με το ΡΔ 237/86 και ςυμπλθρϊκθκε με το 
Ν 1569/85, ΡΔ 1019/81, ΡΔ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1418/84, ΡΔ 609/85, Ν 1380/85. Ομοίωσ, 
εφόςον το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ ΕΕ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να 
ςυμμορφϊνεται με τθν περί αςφαλίςεων νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και με τισ 
διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων. 

Ωσ αςφάλιςθ κεωρείται θ πρωταςφάλιςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.Δ. 400/1970.  Οι 
ανταςφαλίςεισ δεν υπόκεινται ςτισ ρυκμίςεισ του ΝΔ.400/1970 και ςυνεπϊσ δεν γίνονται 
δεκτζσ ωσ αςφαλιςτιρια του ζργου. 

Κάκε αςφάλιςθ, τθσ οποίασ το αςφαλιςτιριο εκδίδεται ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι, κα 
προςυπογράφεται από τον αντιπρόςωπο ςτθν Ελλάδα τθσ εκδότριασ και διζπεται από το 
ΝΔ.400/1970, όπωσ ιςχφει. 

Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ 
υποχρεϊςεισ και τισ ευκφνεσ του Ανάδοχου που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ του ζργου, 
ιδιαίτερα ςε ό,τι αφορά τισ προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ 
απαλλαγζσ, εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, προνόμια, περιοριςμοφσ κτλ., και ο Ανάδοχοσ παραμζνει 

Σχόλιο [72]: Τροποίθςθ από 01/09 με 
76 Ν4782/2021 
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αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα και 
πζραν από τα ποςά κάλυψθσ των πιο πάνω αςφαλιςτθρίων. 

Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ : 

 κα ζχουν καταρτιςκεί εγγράφωσ 

 κα περιλαμβάνουν όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ των 
ςυμβατικϊν τευχϊν και κα τυγχάνουν τθσ αποδοχισ  του ΚτΕ. 

Θ αποδοχι του ΚτΕ ζχει τθν ζννοια ότι οι όροι των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων 
ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν. 

Θ εκ μζρουσ του Αναδόχου καταβολι του πρϊτου αςφαλίςτρου, που αποτελεί αςφαλιςτικό 
βάροσ και που είναι απαραίτθτθ για τθν ζναρξθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ 
αςφάλιςθσ, κα γίνεται πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου. 

Οι γενικοί όροι αςφάλιςθσ και οι εξαιρζςεισ που κεςπίηουν δεν κίγουν τθν, από το Ν.489/76 
και το ΡΔ.237/86, ευκφνθ των αςφαλιςτϊν ζναντι τρίτων, θ οποία παραμζνει αλϊβθτθ από 
τουσ όρουσ του αςφαλιςτθρίου. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει, με μζριμνα και δαπάνθ του, να ςυνάψει αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ που 
να καλφπτουν κατ' ελάχιςτον τισ αςφαλίςεισ (πρόςωπα και αντικείμενα αςφάλιςθσ) που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 11.4 και 11.5 και ςφμφωνα με τισ ειδικζσ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθν παρ. 11.6 του παρόντοσ Άρκρου. 

Οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ κα είναι φερζγγυεσ ςτο μζτρο των υποχρεϊςεων που 
αναλαμβάνουν για το παρόν ζργο και κα ζχουν δόκιμθ δραςτθριότθτα ςε χϊρεσ - μζλθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι/και του ΕΟΧ. 

Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα ςυνάπτονται ςε Ευρϊ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζτει ςτθ διάκεςθ των αςφαλιςτϊν : 

 κάκε ςτοιχείο που ζκεςε ο ΚτΕ υπόψθ των διαγωνιηομζνων 

 κάκε ςτοιχείο από τθν προςφορά του που υπζβαλε ωσ διαγωνιηόμενοσ 

 κάκε ςτοιχείο από τισ ζρευνεσ / μελζτεσ που τυχόν κα υποβάλει ωσ Ανάδοχοσ κατά 
τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων 

 κάκε ςτοιχείο από τισ μελζτεσ που ο ΚτΕ κζτει υπόψθ του Αναδόχου. 

Επίςθσ υποχρεοφται να επιτρζπει τθν προςπζλαςθ των εργοταξίων του, αποκθκϊν του κτλ. 
από τουσ εκπροςϊπουσ των αςφαλιςτϊν. 

Ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα: 

 να επικοινωνεί απ' ευκείασ με τουσ αςφαλιςτζσ  

 να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία που ζχει υποβάλει ο Ανάδοχοσ. 

 να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία δικϊν του παρατθριςεων και ελζγχων. 

Θ υπό του ΚτΕ άςκθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου δεν ςυνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για 
οποιαςδιποτε φφςθσ αποηθμιϊςεισ. 

Εφιςτάται θ προςοχι του Αναδόχου ςτα παρακάτω : 

 Οι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ (ελλθνικζσ και αλλοδαπζσ) υπόκεινται υποχρεωτικά 
ςτθν αρμοδιότθτα των ελλθνικϊν δικαςτθρίων και κάκε αςφαλιςτιριο που ζρχεται ςε 
αντίκεςθ προσ τον κανόνα δθμοςίασ τάξεωσ τθσ παρ.2, του Άρκρου 23 του 
ΝΔ.400/1970 είναι άκυρο. 

 Αντίγραφα αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων δεν κα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν ζχουν 
επικυρωκεί από φορζα αρμόδιο για τθν ζκδοςθ κυρωμζνων αντιγράφων. 

11.2. Ειδικζσ ριτρεσ για τισ περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τισ 
υποχρεϊςεισ του 
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Αν απαιτείται αλλαγι αςφαλιςτικισ εταιρίασ ι τροποποίθςθ των όρων τθσ αςφαλιςτικισ 
ςφμβαςθσ ι αμφότερα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται εντόσ δζκα πζντε (15) 
θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ μπορεί να εφαρμοςτεί θ 
διαδικαςία ςφμφωνα με το Άρκρο 160 του Ν.4412/16.  

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραλείψει ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ αςφαλιςτικζσ 
του υποχρεϊςεισ, ο ΚτΕ δικαιοφται να ςυνάψει ςτο όνομα και με δαπάνεσ του Αναδόχου 
τθν(τισ) αντίςτοιχθ(εσ) αςφαλιςτικι(ζσ) ςφμβαςθ(εισ). Τα αςφάλιςτρα και οι ςχετικζσ 
δαπάνεσ ςφναψθσ τθσ(των) ςφμβαςθσ(εων) κα καταβλθκοφν από τον Ανάδοχο εντόσ δζκα 
πζντε (15) θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ.  

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί ι δυςτροπεί να καταβάλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το 
οφειλόμενο ποςό των αςφαλίςτρων, ο ΚτΕ για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςθ των 
αςφαλιςτθρίων, δικαιοφται να καταβάλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ, με χρζωςθ και 
για λογαριαςμό του Αναδόχου, μετά προθγοφμενθ ειδοποίθςθ του τελευταίου. Σε τζτοια 
περίπτωςθ, θ εκ μζρουσ του ΚτΕ είςπραξθ των ποςϊν των αςφαλίςτρων που κατζβαλε, 
προςαυξθμζνων με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ, κα γίνεται ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ 
παράγραφο του παρόντοσ.   

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτουσ δικαιοφχουσ κάκε ποςό που δεν μπορεί να 
ειςπραχκεί από τουσ αςφαλιςτζσ λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κτλ., ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ των αςφαλιςτθρίων. Σε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα 
να ειςπράξει τα οφειλόμενα ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ παροφςθσ. 

Σε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρία με τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςυνιψε αςφαλιςτικι 
ςφμβαςθ, παραλείψει ι αρνθκεί να εξοφλιςει (μερικά ι ολικά) οποιαδιποτε ηθμιά κτλ., για 
οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν αποκατάςταςθ 
τθσ μθ εξοφλθμζνθσ ηθμιάσ ι βλάβθσ ι καταβολισ αποηθμίωςθσ κτλ., ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο ΚτΕ, ςε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, κα υπολογίςει το 
αντίςτοιχο ποςό και κα ζχει το δικαίωμα να ειςπράξει τα οφειλόμενα ςφμφωνα με το άρκρο 
10 τθσ παροφςθσ. 

Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου, το 
ζργο, ςε οποιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκεται, κα αςφαλιςκεί ζναντι όλων των ενδεχομζνων 
κινδφνων από τον ΚτΕ και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο κατά τα 
ανωτζρω. 

11.3. Διαδικαςία ελζγχου από τον ΚτΕ τθσ επάρκειασ των αςφαλιςτικϊν 
ςυμβάςεων 

Ο ΚτΕ κα ελζγχει τισ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ όςον αφορά τθ ςυμβατότθτα των όρων τθσ 
αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ με τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου και των λοιπϊν όρων των 
ςυμβατικϊν τευχϊν. 

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία, κατά τθν υπογραφι του εργολαβικοφ 
ςυμφωνθτικοφ, τισ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ.. 

Τα εν λόγω αςφαλιςτιρια κα υποβλθκοφν μαηί με τθν απόδειξθ πλθρωμισ τθσ 
προκαταβολισ των αςφαλίςτρων. Επιςθμαίνεται ότι ςτα ωσ άνω αςφαλιςτιρια κα ζχει 
περιλθφκεί όροσ ότι ο ΚτΕ διατθρεί το δικαίωμα για τθν απαρζγκλιτθ εφαρμογι όλων των 
ςχετικϊν απαιτιςεϊν του. 

Σε περίπτωςθ αντιρριςεων του ΚτΕ επί τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ ιςχφουν τα επόμενα: 

 Ο Ανάδοχοσ οφείλει πλιρθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ παρατθριςεισ του ΚτΕ.  Ρροσ τοφτο, 
εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από λιψεωσ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ του ΚτΕ, κα 
υποβάλει τθν αναμορφωμζνθ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ προσ επανζλεγχο. 

Σχόλιο [73]: Τροποίθςθ από 01/09 με 
78 Ν4782/2021 
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 Αν και θ νζα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ δεν πλθροί τουσ όρουσ αποδοχισ τθσ από τον ΚτΕ, 
τότε ο ΚτΕ δφναται να εφαρμόςει τισ προβλζψεισ τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ ςυμφωνίασ του ΚτΕ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει το πρϊτο αςφάλιςτρο 
και να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία τθν κάκε αςφαλιςτικι ςφμβαςθ με τα αποδεικτικά 
καταβολισ του πρϊτου αςφαλίςτρου, ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν παράγραφο 6.3 τθσ 
παροφςασ. 

Ο ζλεγχοσ ι θ ςιωπθλι αποδοχι αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο, οφτε 
απομειϊνει οποιαδιποτε ευκφνθ του, που απορρζει από το παρόν Άρκρο και γενικά τθ 
ςφμβαςθ του ζργου. 

Αν ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει τθν προκεςμία των ανωτζρω, ο ΚτΕ δφναται να κθρφξει ζκπτωτο 
τον Ανάδοχο ςφμφωνα με το Άρκρο 61 του Ν.3669/08 ι να ςυνάψει τα αςφαλιςτιρια 
ςυμβόλαια με αςφαλιςτικι εταιρία τθσ επιλογισ του και ςτο όνομα, για λογαριαςμό και με 
δαπάνθ του Αναδόχου. 

11.4. Αςφάλιςθ εργαςιϊν και εξοπλιςμοφ του Αναδόχου 

11.4.1. Ελάχιςτθ κάλυψθ αςφάλιςθσ του ζργου «κατά παντόσ κινδφνου» 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει πλιρωσ και «κατά παντόσ κινδφνου» και ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν, τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι νομοκεςία, για το 
ςυμβατικό τίμθμα του ζργου ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν αναπροςαρμογϊν αυτοφ 
(κετικϊν ι αρνθτικϊν).  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτά από τουσ αςφαλιςτζσ του, κατά τακτά χρονικά διαςτιματα, 
τθν αναπροςαρμογι του φψουσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, ςφμφωνα με το πραγματικό 
ςυμβατικό τίμθμα του ζργου. 

Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμίασ ι καταςτροφισ, 
μερικισ ι ολικισ, που οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, τυχαία 
περιςτατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυςικά φαινόμενα, αμζλεια / ςφάλμα / παράλειψθ θ λάκοσ 
τθσ μελζτθσ οποκενδιποτε και αν προζρχεται ι/και καταςκευι, ελαττωματικά 
ενςωματωμζνα υλικά, κακοτεχνία / λανκαςμζνθ εργαςία, πλθμμελι / ελλιπι ςυντιρθςθ κτλ.  
Επίςθσ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για: 

βλάβεσ / καταςτροφζσ που προζρχονται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ζςτω και 
εξαιρετικά ςπάνιασ εμφάνιςθσ (δεν κα κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ) 

βλάβεσ / καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και άλλα ςυναφι με το ζργο ατυχιματα και ηθμιογόνα 
ςυμβάντα (δεν κα κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ). 

Πμοια κα παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τα κάκε φφςθσ υλικά από τθν παραλαβι τουσ 
μζχρι τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. 

Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ είναι αποδεκτό να μθν περιλαμβάνει ηθμιζσ προκαλοφμενεσ από τισ 
αιτίεσ που κεμελιϊνουν περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ κατά τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 12 τθσ 
παροφςασ.  

Στθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ κα περιλαμβάνεται όροσ ότι οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του 
δικαιϊματοσ τθσ υποαςφάλιςθσ. 

Επίςθσ με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα αςφαλίηονται «κατά παντόσ κινδφνου» και οι μόνιμεσ 
ι/και προςωρινζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου, κακϊσ επίςθσ και ο εν γζνει 
μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι του ζργου. 
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Θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με το πζρασ τθσ 
15-μθνθσ περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ από τον Ανάδοχο.  Για τουσ δζκα πζντε (15) 
μινεσ τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ κα καλφπτονται ηθμίεσ κτλ. ςτο ζργο, των οποίων το αίτιο 
ανάγεται είτε ςτθν περίοδο καταςκευισ είτε προκαλοφνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ςτα 
πλαίςια των ςυμβατικϊν εργαςιϊν ςυντιρθςθσ. 

11.4.2. Αςφάλιςθ κατά ςωματικϊν βλαβϊν και ηθμιϊν ιδιοκτθςίασ (Αςφάλιςθ 
αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων) 

Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ «αςτικι ευκφνθ» του Αναδόχου ζναντι τρίτων και οι 
αςφαλιςτζσ υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ, 
ψυχικι οδφνθ, θκικι βλάβθ και υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα και κινθτά ι και ηϊα, 
που προξενοφνται κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζργου και εξαιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, 
ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ ηθμιϊν του ζργου και διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, 
οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ, και εφόςον εκτελοφνται ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων του Αναδόχου.  Κα καλφπτονται επίςθσ και ηθμιζσ ςε όμορεσ ιδιοκτθςίεσ / 
εγκαταςτάςεισ. 

Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με το πζρασ 
τθσ περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ για τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων και κατά τθν 
περίοδο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ζργου, με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο ι με άλλο 
ανεξάρτθτο, εκδιδόμενο πριν από τθν ζναρξθ τθσ περιόδου λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ και 
το οποίο κα υποβάλλεται εγκαίρωσ ςτον ΚτΕ για ζλεγχο. Στθν περίπτωςθ τθσ μθ υποβολισ 
και αποδοχισ του, δεν κα επιτραπεί θ ζναρξθ τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ζργου.  

11.4.3. Αςφάλιςθ Κυρίου Μθχανικοφ Εξοπλιςμοφ 

Με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο «κατά παντόσ κινδφνου» κα καλφπτεται και ο βαςικόσ  ι 
εξειδικευμζνοσ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν καταςκευι του 
ζργου.   

Στο αςφαλιςτιριο κα επιςυνάπτεται θ ςχετικι κατάςταςθ με τα χαρακτθριςτικά και τθν 
ταυτότθτα των αντίςτοιχων μθχανθμάτων.  Θ ςυγκεκριμζνθ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα 
παρζχεται για αξίεσ αντικατάςταςθσ των μθχανθμάτων με καινοφργια, αντίςτοιχου τφπου ι 
τουλάχιςτον ίδιασ δυναμικότθτασ. 

Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ ι ηθμιάσ 
(εξαιρουμζνων των ίδιων εςωτερικισ φφςθσ μθχανικϊν / θλεκτρολογικϊν / θλεκτρονικϊν 
κτλ. βλαβϊν), που οφείλονται ι προκαλοφνται από ανωτζρα βία, ανκρϊπινο λάκοσ ι/και 
τυχαία περιςτατικά. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται, για οποιαδιποτε περίπτωςθ, να διεκδικιςει από τον ΚτΕ 
αποηθμίωςθ για τυχόν ηθμιά ι ολικι απϊλεια μθχανιματοσ κτλ. ακόμθ και για περίπτωςθ 
ανωτζρασ βίασ. 

Θ αςφάλιςθ των μθχανθμάτων κα καλφπτει και τθ μετακίνθςθ, τθ μεταφορά και τουσ 
τυχαίουσ ελιγμοφσ όλων των μθχανθμάτων προσ και από τθν περιοχι του ζργου. 

 

11.4.4. Αςφάλιςθ προςωπικοφ του Αναδόχου 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΛΚΑ και ςτα λοιπά ταμεία όλο το 
προςωπικό, θμεδαπό και αλλοδαπό, που απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα 
με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία και τισ οικείεσ περί ΛΚΑ διατάξεισ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του, 
θμεδαπό και αλλοδαπό, ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ι εταιρίεσ, 
αναγνωριςμζνεσ από το Κράτοσ και που λειτουργοφν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν 
υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί ΛΚΑ.  Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για 
το κάκε φφςθσ προςωπικό που απαςχολοφν, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, οι 
υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και κάκε φφςθσ ςυνεργάτεσ του Αναδόχου.  

Ο ΚτΕ δικαιοφται να ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων του παρόντοσ Άρκρου, ο δε Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να παρζχει ςτον ΚτΕ όλα τα ςχετικά ςτοιχεία για τθν πραγματοποίθςθ των 
υπόψθ ελζγχων. 

Οι όροι των ανωτζρω παραγράφων ιςχφουν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι το πζρασ 
τθσ περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. 

11.4.5. Ειδικοί όροι που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο αςφαλιςτιριο του ζργου 

Στο ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων τθσ παροφςασ κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι 
ακόλουκοι ειδικοί όροι: 

Στθν ζννοια τθσ λζξθσ «Αςφαλιηόμενοσ» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχοσ και το κάκε φφςθσ 
προςωπικό που απαςχολεί με οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ εργαςίασ με αυτόν ςτα πλαίςια 
του ςυγκεκριμζνου ζργου, κακϊσ επίςθσ και ο ΚτΕ, θ εκπροςωποφςα αυτόν Υπθρεςία και τα 
εντεταλμζνα όργανά τθσ, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετθτζσ του ζργου. 

Ο ΚτΕ, οι εκπροςωποφςεσ αυτόν Υπθρεςίεσ και το εν γζνει προςωπικό τουσ, οι ςφμβουλοι του 
ΚτΕ (ι/και των Υπθρεςιϊν του) και το προςωπικό τοφτων κεωροφνται τρίτα πρόςωπα, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ με τθν εφαρμογι του 
παραρτιματοσ «διαςταυροφμενθ ευκφνθ αλλιλων» (cross liability), το οποίο καλφπτει τθν 
αςτικι ευκφνθ αςφαλιηόμενων φορζων. 

Θ αςφαλιςτικι εταιρία κα υποχρεοφται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται τυχόν 
κατά: 

 του Αναδόχου 

 ι/και των υπεργολάβων, μελετθτϊν και ςυμβοφλων του 

 ι/και του ΚτΕ 

 ι/και των εκπροςωπουςϊν τον ΚτΕ Υπθρεςιϊν ι/και των ςυμβοφλων τουσ 

 ι/και μζρουσ ι/και του ςυνόλου του προςωπικοφ των ανωτζρω 

με τθν αιτίαςθ ευκφνθσ τουσ ι ςυνυπευκυνότθτάσ τουσ ςτθ βλάβθ ι ηθμιά από πράξθ ι 
παράλειψθ των ανωτζρω, οι οποίοι καλφπτονται από το αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ 
ζναντι τρίτων, κα καταβάλει δε κάκε ποςό για βλάβθ ι/και ηθμιά που προκλικθκε από 
πράξθ ι παράλειψθ των ανωτζρω.  Ειδικότερα θ αςφαλιςτικι εταιρεία κα καταβάλει κάκε 
ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν καταςχζςεων κτλ., που ςχετίηονται με τθν αςτικι ευκφνθ 
μζςα ςτα όρια των ποςϊν που αναφζρονται εκάςτοτε ωσ ανϊτατα όρια ευκφνθσ των 
αςφαλιςτϊν. 

Σε περίπτωςθ ολικισ ι εκτεταμζνθσ μερικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του ζργου, προκειμζνου 
θ αςφαλιςτικι εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμιά κτλ. αποηθμίωςθ, 
πρζπει να ζχει λάβει προθγουμζνωσ τθν ζγγραφθ για το ςκοπό αυτό ςυγκατάκεςθ τθσ 
Υπθρεςίασ.  Εφόςον θ Υπθρεςία δεν παρζχει ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία τθν εν λόγω 
ςυγκατάκεςθ, αυτόματα και χωρίσ άλλεσ διατυπϊςεισ (ειδικζσ ι άλλου είδουσ εντολι ι 
εξουςιοδότθςθ από τον Ανάδοχο) θ απαίτθςθ του Αναδόχου κατά τθσ αςφαλιςτικισ 
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εταιρείασ για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ εκχωρείται ςτθν Υπθρεςία και θ αςφαλιςτικι 
εταιρεία αποδζχεται από τοφδε και υποχρεϊνεται να καταβάλει τθ ςχετικι αποηθμίωςθ ςτθν 
Υπθρεςία μετά από αίτθςθ τθσ τελευταίασ για το ςκοπό αυτό.  Θ εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ 
αυτισ του Αναδόχου ςτθν Υπθρεςία με κανζνα τρόπο δεν τον απαλλάςςει από τισ ευκφνεσ 
και υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

Θ αςφαλιςτικι εταιρία παραιτείται κάκε δικαιϊματοσ ανταγωγισ κατά του ΚτΕ, τθσ 
Υπθρεςίασ, των εντεταλμζνων οργάνων τθσ, των ςυμβοφλων τθσ, των ςυνεργατϊν τθσ και 
των υπαλλιλων τουσ ςε περίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθμιά οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ, 
όχι θκελθμζνθ, των ανωτζρω προςϊπων. 

Το αςφαλιςτιριο δεν μπορεί να ακυρωκεί, να τροποποιθκεί ι να λιξει χωρίσ τθν ζγγραφθ, 
με ςυςτθμζνθ επιςτολι, πριν από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ 
αςφαλιςτικισ εταιρίασ τόςο προσ τον Ανάδοχο όςο και προσ τθν Υπθρεςία. 

Με το ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων, κα καλφπτεται και θ ευκφνθ τθσ Υπθρεςίασ ι/και 
των Συμβοφλων τθσ ι/και του προςωπικοφ των, που απορρζει από το Άρκρο 922 του Αςτικοφ 
Κϊδικα (Ευκφνθ Ρροςτιςαντοσ). 

12. Ανωτζρα βία 

12.1. Οριςμόσ τθσ ανωτζρασ βίασ 

Ωσ ανωτζρα βία ορίηονται, περιοριςτικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτζρω περιςτάςεισ που 
αποδεδειγμζνα επθρεάηουν τθν ομαλι εξζλιξθ των εργαςιϊν: 

πόλεμοσ, εχκροπραξίεσ, ειςβολι εχκρικισ δφναμθσ ςτθ χϊρα, αντάρτικθ δράςθ, 
επανάςταςθ, τρομοκρατικι ενζργεια, ςταςίαςθ ι κατάλυςθ τθσ ςυνταγματικισ τάξθσ τθσ 
χϊρασ, εμφφλιοσ πόλεμοσ, 

βίαιθ διατάραξθ τθσ τάξθσ από πρόςωπα ξζνα προσ τον Ανάδοχο, τουσ υπεργολάβουσ του και 
το προςωπικό του, γενικι απεργία εργαηομζνων, γενικι ανταπεργία εργοδοτϊν, 

ανεφρεςθ κεκρυμμζνων πυρομαχικϊν, εκρθκτικϊν υλϊν ι ναρκϊν, ιονίηουςα ακτινοβολία ι 
μόλυνςθ ραδιενζργειασ, εφόςον οι τελευταίεσ δεν οφείλονται ςε πράξεισ ι παραλείψεισ του 
Αναδόχου, των υπεργολάβων του ι του προςωπικοφ του, 

άλλεσ αιτίεσ, που δεν εξαιροφνται ρθτά ςτα ςυμβατικά τεφχθ, και: 

 που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα ενόσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, 

 που δεν ιταν δυνατόν να προβλεφκοφν κατά τθν προςφορά και για τισ οποίεσ 
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 388 του Αςτικοφ Κϊδικα, 

 που δεν ιταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραποφν ι να υπερνικθκοφν μετά τθν 
επζλευςι τουσ με ενζργειεσ εκ μζρουσ ενόσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

12.2. Ειδοποίθςθ για ανωτζρα βία 

Εφόςον ζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ παρεμποδίηεται ι προβλζπεται να παρεμποδιςτεί 
ςτθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων εξ αιτίασ ανωτζρασ βίασ, τότε κα 
ειδοποιιςει εγγράφωσ το άλλο μζροσ για το γεγονόσ ι τισ περιςτάςεισ που αποτελοφν τθν 
υπόψθ ανωτζρα βία και κα κακορίςει λεπτομερϊσ τισ υποχρεϊςεισ τισ οποίεσ 
παρεμποδίηεται ι κα παρεμποδιςτεί να εκπλθρϊςει. Θ ειδοποίθςθ κα κατατεκεί εντόσ 
ανατρεπτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμζρα που το κατακζτον κιγόμενο 
μζροσ ζλαβε γνϊςθ ι κα ζπρεπε να είχε λάβει γνϊςθ του γεγονότοσ ι τθσ περίςταςθσ που 
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αποτελεί κατά τθν άποψι του ανωτζρα βία. Πταν πρόκειται για ζργο που ζχει περατωκεί και 
δεν ζχει ακόμα παραλθφκεί οριςτικά, θ ανωτζρω προκεςμία ορίηεται ςε είκοςι (20) θμζρεσ. 

Ανεξάρτθτα από τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, θ επίκλθςθ ανωτζρασ βίασ δεν κα 
ιςχφςει για υποχρεϊςεισ οποιουδιποτε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ αναφορικά με τθν 
καταβολι οφειλομζνων προσ ςτο άλλο μζροσ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ. 

12.3. Κακικον για τθ μείωςθ κακυςτεριςεων 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςε κάκε περίπτωςθ, κα καταβάλλουν κάκε εφλογθ προςπάκεια για 
τθν ελαχιςτοποίθςθ των κακυςτεριςεων, που τυχόν κα επζλκουν ωσ αποτζλεςμα ανωτζρασ 
βίασ, κατά τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων. 

Το φερόμενο ωσ κιγόμενο μζροσ, όταν αρκοφν οι ςυνκικεσ ανωτζρασ βίασ που το αφοροφν, 
υποχρεοφται να ειδοποιιςει εγγράφωσ το άλλο μζροσ. 

12.4. Συνζπειεσ ανωτζρασ βίασ 

Πταν ο Ανάδοχοσ φζρεται να είναι το κιγόμενο μζροσ που παρεμποδίηεται ςτθν εκπλιρωςθ 
των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων από ανωτζρα βία, για τθν οποία υπεβλικθ θ ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο (Ειδοποίθςθ για ανωτζρα βία) τθσ παροφςασ, 
ιςχφουν οι διατάξεισ του Άρκρου 157 του Ν. 4412/2016. 

12.5. Ανωτζρα βία που επθρεάηει Υπεργολάβο 

Σε περίπτωςθ που κάποιοσ υπεργολάβοσ, ακόμα και εγκεκριμζνοσ από τθν Υπθρεςία, 
δικαιοφται, ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςισ του ι τυχόν άλλθσ ςυμφωνίασ, ειδικότερθσ 
αντιμετϊπιςθσ εξ αιτίασ ανωτζρασ βίασ που προςδιορίηεται με όρουσ πρόςκετουσ, 
ευρφτερουσ ι ευνοϊκότερουσ από εκείνουσ που ορίηονται ςτο παρόν άρκρο (Οριςμόσ τθσ 
ανωτζρασ βίασ), θ υπόψθ υποχρζωςθ ειδικότερθσ αντιμετϊπιςθσ δεν αναγνωρίηεται ωσ 
ιςχυρι από τον Διμο και ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τθν απαίτθςθ τθσ πλιρουσ 
εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ζναντι του Διμου κατά τα οριηόμενα ςτθν 
παροφςα. 

12.6. Ρροαιρετικι λφςθ, πλθρωμι και αποδζςμευςθ 

Εφόςον θ εκτζλεςθ όλων ςχεδόν των υπό εξζλιξθ ζργων παρεμποδίηεται επί μια ςυνεχι 
χρονικι περίοδο που υπερβαίνει τουσ τρεισ (3) μινεσ, εξ αιτίασ περιςτάςεων ανωτζρασ βίασ 
που ζχουν γνωςτοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο (Ειδοποίθςθ για ανωτζρα βία) τθσ 
παροφςασ, ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει λφςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο (Διακοπι εργαςιϊν- Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ) τθσ παροφςασ. 

13. Αξιϊςεισ, διαφορζσ & διαιτθςία  

13.1. Απόςβεςθ δικαιωμάτων αναδόχου 

Με τθν επιφφλαξθ μικρότερων προκεςμιϊν που προβλζπονται ςτον παρόντα νόμο τα εν 
γζνει δικαιϊματα του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ αποςβζννυνται και οποιαδιποτε εξ αυτϊν 
αξίωςθ παραγράφεται, εάν αυτά δεν αςκθκοφν, με ςχετικι αίτθςι του προσ τθ διευκφνουςα 
υπθρεςία, μζςα ςε προκεςμία τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν εμφάνιςθ τθσ γενεςιουργοφ τουσ 
αιτίασ. 

Σχόλιο [74]: Τροποποίθςθ από 01/09 
με 76 Ν4782/2021 
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13.2. Διοικθτικι επίλυςθ διαφορϊν 

1.α. Κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ι τθσ 
Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ ι του κυρίου του ζργου, που προςβάλλουν για πρϊτθ φορά 
δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί ζνςταςθ. Θ ζνςταςθ απευκφνεται ςτο κατά περίπτωςθ, 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, και αςκείται είτε με 
επίδοςθ με δικαςτικό επιμελθτι είτε με θλεκτρονικι αποςτολι, ςφμφωνα με τα άρκρα 
15, 19, 29 και 50 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία ι τθν 
Ρροϊςταμζνθ Αρχι που εξζδωςε τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι ςτο αποφαινόμενο 
όργανο, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ πράξθσ ι τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ παράλειψθ τθσ ωσ άνω επίδοςθσ ι 
θλεκτρονικισ αποςτολισ, κακιςτά τθν ζνςταςθ απαράδεκτθ. 

1.β. Ζνςταςθ αςκείται επίςθσ και κατά πράξεων τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ ι του κυρίου του 
ζργου, εφόςον με τισ πράξεισ αυτζσ προκαλείται διαφωνία για πρϊτθ φορά. Στθν 
περίπτωςθ αυτιν, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αρχίηει από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ι τθσ πράξθσ ςτον ανάδοχο. 

2. Θ διευκφνουςα υπθρεςία ι θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι οφείλουν, κατά τθν ζκδοςθ των πράξεων 
ι αποφάςεϊν τουσ, να μνθμονεφουν τθ δυνατότθτα άςκθςθσ ζνςταςθσ, τθν ανατρεπτικι 
προκεςμία για τθν άςκθςι τθσ, το αποφαινόμενο όργανο, κακϊσ και τισ ςυνζπειεσ από 
τθ μθ άςκθςι τθσ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν περ. α’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 
175, περί δικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν. 

3. Με τθν ζνςταςθ εξετάηονται τόςο θ νομιμότθτα τθσ πράξθσ ι παράλειψθσ όςο και θ ουςία 
τθσ υπόκεςθσ. Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεοφται να εκδϊςει και 
κοινοποιιςει τθν απόφαςι του μζςα ςε εξιντα (60) θμζρεσ από τθν άςκθςθ τθσ 
ζνςταςθσ, μετά από αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του τεχνικοφ ςυμβουλίου. 

4. Θ ζνςταςθ πρζπει να αναφζρει τθν πράξθ ι τθν παράλειψθ, κατά τθσ οποίασ ςτρζφεται, 
ςφντομο ιςτορικό τθσ ςφμβαςθσ και τθσ διαφωνίασ, τουσ λόγουσ, ςτουσ οποίουσ ςτθρίηει 
τισ απόψεισ του αυτόσ που υποβάλλει τθν ζνςταςθ και οριςμζνα αιτιματα. Θ ζνςταςθ 
ςυνοδεφεται από αντίγραφο τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, εφόςον αυτι ζχει 
κοινοποιθκεί. 

5. Θ διευκφνουςα υπθρεςία ι θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι, κατά περίπτωςθ, υποχρεοφνται μζςα ςε 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ να διαβιβάςουν ςτο αρμόδιο 
τεχνικό ςυμβοφλιο τισ απόψεισ τουσ επί αυτισ και τον φάκελο τθσ υπόκεςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνει τα ςυμβατικά τεφχθ ι αντίγραφά τουσ. Θ παράλειψθ αυτι αποτελεί 
πεικαρχικι παράβαςθ και επιβάλλονται οι πεικαρχικζσ ποινζσ που προβλζπονται ςτο 
άρκρο 141 περί πεικαρχικϊν ευκυνϊν διοικθτικϊν οργάνων. Τα ςυμβατικά τεφχθ μπορεί 
να τα προςκομίςει και αυτόσ που υποβάλλει τθν ζνςταςθ. 

6. Ζνςταςθ μπορεί να αςκιςει και ο κφριοσ του ζργου, εφόςον δεν είναι το Δθμόςιο και θ 
Ρροϊςταμζνθ Αρχι δεν ανικει ςτον κφριο του ζργου. 

7. Θ παράλειψθ υποβολισ απόψεων τθσ παρ. 5 δεν δθμιουργεί τεκμιριο αποδοχισ των 
λόγων που προβάλλονται με τθν ζνςταςθ, τουσ οποίουσ μπορεί ο ενδιαφερόμενοσ να 
αποκροφςει για πρϊτθ φορά ςτο Δικαςτιριο. 

8. Ρροκειμζνου να ςυηθτθκεί θ ζνςταςθ ςτο τεχνικό ςυμβοφλιο, θ γραμματεία του 
ςυμβουλίου καλεί, ςφμφωνα με το άρκρο 143 περί κοινοποιιςεων αναδόχου, τον 
ανάδοχο να παραςτεί ςε οριςμζνθ θμζρα και ϊρα και πάντωσ όχι νωρίτερα από πζντε (5) 
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, αυτοπροςϊπωσ ι με νόμιμα 
εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο ςτθ ςυνεδρίαςθ του ςυμβουλίου, για να υποςτθρίξει τισ 
απόψεισ του και να δϊςει κάκε ςχετικι πλθροφορία ι διευκρίνιςθ που κα ηθτθκεί από 
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τα μζλθ του ςυμβουλίου. Αντίγραφο τθσ ζνςταςθσ διαβιβάηεται και ςτα μζλθ του 
ςυμβουλίου ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςι τθσ. Κατά τθ ςυηιτθςθ καλείται 
και ο κφριοσ του ζργου που υποβάλλει ζνςταςθ. 

9. Αν ο ανάδοχοσ, μολονότι κλικθκε, δεν παρζςτθ ο ίδιοσ ι με αντιπρόςωπό του, γίνεται 
ςχετικι μνεία ςτα πρακτικά του ςυμβουλίου και το ςυμβοφλιο προχωρεί ςτθν εξζταςθ 
τθσ ζνςταςθσ και χωρίσ τθν παρουςία του. Τα ίδια εφαρμόηονται και όταν κλθκεί και δεν 
παραςτεί ο κφριοσ του ζργου, ο οποίοσ άςκθςε ζνςταςθ. 

10. Θ εξζταςθ τθσ ζνςταςθσ αρχίηει με τθν προφορικι ανάπτυξθ τθσ ζγγραφθσ ειςιγθςθσ τθσ 
αρμόδιασ υπθρεςίασ προσ το ςυμβοφλιο. Θ ειςιγθςθ ερευνά πρϊτα το εμπρόκεςμο τθσ 
ζνςταςθσ και το παραδεκτό των επιδόςεων αυτισ. Στθ ςυνζχεια εξετάηει τθν ουςιαςτικι 
βαςιμότθτα τθσ ζνςταςθσ, ανάλογα με τουσ περιεχόμενουσ ςε αυτι λόγουσ και τα 
προβαλλόμενα ςχετικά αιτιματα. Αν θ ζνςταςθ ζχει οικονομικό αντικείμενο, θ ειςιγθςθ 
περιλαμβάνει εκτίμθςθ αυτοφ. Τθν προφορικι ανάπτυξθ τθσ ειςιγθςθσ ακολουκεί 
ςυηιτθςθ για τθν πλιρθ ενθμζρωςθ των μελϊν του ςυμβουλίου ςτθν υπόκεςθ. Κατά τθ 
ςυηιτθςθ ςτο ςυμβοφλιο παρίςταται υποχρεωτικά, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, 
εξουςιοδοτθμζνοσ προσ τοφτο εκπρόςωποσ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, ο οποίοσ 
διατυπϊνει προφορικά τισ απόψεισ του προσ το ςυμβοφλιο, υποβάλλοντασ και ςχετικό 
ζγγραφο απόψεων. Στθ ςυνζχεια καλείται να ακουςκεί αυτόσ που άςκθςε τθν ζνςταςθ. 
Ο πρόεδροσ του ςυμβουλίου ορίηει τθ ςειρά ακρόαςθσ ι και τθν ενδεχόμενθ ταυτόχρονθ 
ακρόαςθ. Πταν οι ενδιαφερόμενοι αποχωριςουν, ςυνεχίηεται θ ςυηιτθςθ από το 
ςυμβοφλιο, το οποίο, μετά το τζλοσ τθσ ςυηιτθςθσ, γνωμοδοτεί αιτιολογθμζνα, το 
αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν, για τθν υπόκεςθ. 

11. Αν θ ζνςταςθ απορριφκεί εν όλω ι εν μζρει ι αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία τθσ 
παρ. 2, αυτόσ που υπζβαλε τθν ζνςταςθ μπορεί να προςφφγει ςτο αρμόδιο δικαςτιριο, 
ςφμφωνα με το άρκρο 175 του Ν. 4412/2016. Θ ζκδοςθ ι κοινοποίθςθ απόφαςθσ επί τθσ 
ζνςταςθσ, μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 2, δεν μετακζτει τθν ζναρξθ τθσ 
προκεςμίασ για άςκθςθ προςφυγισ. 

12. Ειδικά επί των ενςτάςεων, οι οποίεσ αφοροφν ζργα, τα οποία εκτελοφνται από τουσ 
Διμουσ, τισ Ρεριφζρειεσ, τουσ ςυνδζςμουσ τουσ και τα νομικά τουσ πρόςωπα, δθμοςίου 
και ιδιωτικοφ δικαίου, κακϊσ και τισ επιχειριςεισ τουσ, με προχπολογιςμό κατϊτερο του 
εκάςτοτε ιςχφοντοσ ορίου εφαρμογισ των Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε., αποφαςίηει ο αρμόδιοσ 
ςυντονιςτισ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, κατόπιν γνϊμθσ του τεχνικοφ ςυμβουλίου τθσ 
οικείασ Ρεριφζρειασ και μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Αυτοτελοφσ Υπθρεςίασ 
Εποπτείασ Ο.Τ.Α., ο Επόπτθσ Ο.Τ.Α.. 

13. Οι προκεςμίεσ του παρόντοσ άρκρου, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και οι προκεςμίεσ 
που τάςςονται ςτα όργανα του εργοδότθ και τθσ διοίκθςθσ, αναςτζλλονται κατά τον 
μινα Αφγουςτο. 

14. Σε περιπτϊςεισ άςκθςθσ ζνςταςθσ κατά απόφαςθσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, που 
κθρφςςει ζκπτωτο τον ανάδοχο κατ’ άρκρο 160 περί ζκπτωςθσ του αναδόχου, θ ζκπτωςθ 
δεν οριςτικοποιείται πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
παρόντοσ. Ο προςδιοριςμόσ τθσ ςυηιτθςθσ τθσ ζνςταςθσ ςτο αρμόδιο τεχνικό ςυμβοφλιο 
διενεργείται κατά προτίμθςθ και εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν άςκθςι τθσ. Για τθ 
ςυηιτθςθ ςτο τεχνικό ςυμβοφλιο, θ διευκφνουςα υπθρεςία υποχρεοφται να υποβάλλει 
ειςιγθςθ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ. Ραράλειψθ 
υποβολισ τθσ ειςιγθςθσ δεν κωλφει τθ ςυηιτθςθ ςτο τεχνικό ςυμβοφλιο, εφόςον ο 
ενιςτάμενοσ υποβάλει εντόσ πρόςκετθσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν, τα αναγκαία 
ζγγραφα για τθ ςυηιτθςθ τθσ ζνςταςθσ, ιδίωσ δε, τα εγκεκριμζνα ςυμβατικά τεφχθ και 
τθν απόφαςθ ζκπτωςθσ. Εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ 
γνωμοδότθςθσ του τεχνικοφ ςυμβουλίου, το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο εκδίδει 

Σχόλιο [75]: Δεν αλλάηει 
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απόφαςθ επί τθσ ζνςταςθσ. Ραράλειψθ εκδόςεωσ απόφαςθσ εντόσ τθσ άνω προκεςμίασ 
τεκμαίρεται ωσ ςιωπθρι αποδοχι τθσ οικείασ γνωμοδοτιςεωσ του τεχνικοφ ςυμβουλίου. 

14. Τελικζσ Διατάξεισ 

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του προχποτίκεται ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει γνϊςθ 
των δυςχερειϊν ςτθν περιοχι των ζργων (όπωσ γίνεται λεπτομερειακι αναφορά ςε άλλεσ 
κζςεισ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ) των ςτοιχείων εδάφουσ (με τυχόν ςφνταξθ από μζρουσ 
του γεωλογικισ μελζτθσ και εκτζλεςθ δικϊν του γεωτριςεων ι και φρεάτων και δικι του 
γεωτεχνικι αξιολόγθςθ) και είναι απόλυτα ενιμεροσ των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ζργου από 
κάκε πλευρά, τθσ κατάςταςθσ των απαλλοτριϊςεων και του τρόπου που κα αποδοκεί 
ελεφκερθ θ ςυνολικά απαιτοφμενθ λωρίδα για τθν εκτζλεςθ των ζργων, πθγϊν και υλικϊν 
κάκε είδουσ κ.λ.π., όπωσ και των ενδεχομζνων δυςχερειϊν και κακυςτεριςεων, από 
οποιοδιποτε λόγο ι τθν παρζμβαςθ Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ και ότι ζχει λάβει υπόψθ 
του, ότι δεν κα του αναγνωριςκεί καμία απαίτθςθ ςχετικι με αποηθμίωςθ κατά 
οποιονδιποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικϊν ςυνκθκϊν, των κακυςτεριςεων, των 
δυςχερειϊν κάκε είδουσ και τζλοσ ότι ζχει μελετιςει τα υπάρχοντα εγκεκριμζνα 
διαγράμματα τθσ μελζτθσ, κακϊσ και τα ςυμβατικά ςτοιχεία που ςυνιςτοφν, μαηί με αυτιν 
τθν Ε.Σ.Υ., τθ βάςθ τθσ προςφοράσ του. 

Ππωσ ζχει τονιςκεί και ςε άλλεσ κζςεισ, ο Ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ για 
οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του, ι ςε οποιοδιποτε τρίτο, από 
οποιαδιποτε αιτία που ζχει ςχζςθ με το ζργο. 

 Οι κρατιςεισ προςαρμόηονται ανάλογα με τον φορζα εκτζλεςθσ του ζργου 
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ΦΑΚΕΛΟ    ΑΦΑΛΕΙΑ   ΚΑΙ   ΤΓΕΙΑ 
( Φ.Α.Τ ) 

 

1. ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τα ζργα με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ, 
Διατάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ, που αφοροφν τθν 
υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, αναφζρονται οι 
επόμενεσ διατάξεισ, οι οποίεσ κα εφαρμόηονται όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν εκάςτοτε κατά το 
χρόνο τθσ εφαρμογισ τουσ: 

- Ν.3850/10 (ΦΕΚ Αϋ84/2.6.2010) «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν 
αςφάλεια των εργαηομζνων». 

- Σο ΠΔ 413/77 (ΦΕΚ 128 Α/1977) «Περί αγοράσ, μεταφοράσ και καταναλϊςεωσ εκρθκτικϊν 
υλϊν», 

- Σο ΠΔ 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/1980) «Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςιν 
οικοδομικϊν εργαςιϊν»,  

- Σο ΠΔ 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/1981) «Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςιν εργαςιϊν 
εισ εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτοσ Πολιτικοφ Μθχανικοφ»,  

- ΤΑ ΙΙ-5
θ
/Φ/17402/84 «Κανονιςμόσ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν» (931/Β), Ν 

1428/84 και Ν 2115/93,  

- To N 1430/84 (ΦΕΚ 49 Α/1984) «Κφρωςθ τθσ 62 Διεκνοφσ φμβαςθσ Εργαςίασ που αφορά 
τισ διατάξεισ αςφαλείασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία», 

- Σο Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α/1985) «Τγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 39 του Ν 1836/89 (79/Α) 
«Προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και άλλεσ διατάξεισ», 

- Σθν Κ.Τ.Α. 88555/3293/88 

- Σο ΠΔ 294/88 (ΦΕΚ 138 Α/1988) «Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ αςφαλείασ και 
γιατροφ εργαςίασ, επίπεδο γνϊςεων και ειδικότθτα τεχνικοφ αςφαλείασ για τισ 
επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του άρκρου 1, παρ. 1 του Ν 1568/85»,  

- Σο ΠΔ 225/89 (ΦΕΚ 106 Α/1989) «Τγιεινι και Αςφάλεια ςτα Τπόγεια Σεχνικά Ζργα»,  

- Σο ΠΔ 157/92 (ΦΕΚ 74 Α/1992) «Επζκταςθ των ΠΔ και ΤΑ που εκδόκθκαν με τισ 
εξουςιοδοτιςεισ του Ν 1568/85 ςτο Δθμόςιο, ΝΠΔΔ και ΟΣΑ»,  

- Σο ΠΔ 395/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ 
χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηομζνουσ κατά τθν εργαςία τουσ ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/655/ΕΟΚ», ςε ςυνδυαςμό με τα ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ 94 
Α/1999), 396/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) και 304/00 (ΦΕΚ 241 Α/2000),  

- Σο ΠΔ 17/96 (ΦΕΚ 11 Α/1996) «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των 
εργαηομζνων κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με το ΠΔ 159/99 (ΦΕΚ 157 
Α/1999), 

- ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/1996) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει 
να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 
92/57/ΕΟΚ»,  



- Η Τπουργικι Απόφαςθ 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικόσ κανονιςμόσ» (Ειδικά 
το ‘Άρκρο 5, παρ. 4,2 για τθ χριςθ εκρθκτικϊν) 

- Η Τπουργικι Απόφαςθ Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 31245/οικ/22-5-93 «υςτάςεισ για κατεδαφίςεισ 
κτιρίων», με κατ’ αναλογία εφαρμογι τθσ ςε κατεδαφίςεισ υπαρχόντων τεχνικϊν ζργων 
κτλ.). 

 

2.  ΓΕΝΙΚΑ 
 

2.1. ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΤ και ΧΡΘΘ ΑΤΣΟΤ  
 

1. Εκςκαφζσ  

2. Σοποκζτθςθ υπόγειων καλωδίων 

3. Αποκαταςτάςεισ πεηοδρομίων  

4. Σοποκζτθςθ ιςτϊν και φωτιςτικϊν 

5. υνδζςεισ - δοκιμζσ 
 

 
5.1. ΑΚΡΙΒΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

       Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν οδό Ελ. Βενιηζλου  
 

5.2. ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ 
Δεν απαιτείται . 

 
5.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ ΚΤΡΙΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΚΤΡΙΟ του ζργου είναι ο Διμοσ Μυτιλινθσ που εκπροςωπείται από το Δθμοτικό του 
υμβοφλιο. 

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΑ των εκτελοφμενων εργαςιϊν ορίηεται από τθν Δ/ντρια τθσ Σεχνικισ 
Τπθρεςίασ του Διμου Μυτιλινθσ . 
 

5.4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
Ο ανάδοχοσ κα αναδειχκεί με απ ευκείασ ανάκεςθ   όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτα τεφχθ 

δθμοπράτθςθσ. 
 

5.5. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
φμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, θ ςυμβατικι προκεςμία 

καταςκευισ του ζργου, ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 

5.6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ  
φμφωνα και με τα ςτοιχεία τθσ Σεχνικισ Μελζτθσ του ζργου , οι εργαςίεσ που προβλζπεται 

να εκτελεςτοφν είναι οικοδομικζσ και θλεκτρομθχανολογικζσ. Ο αρικμόσ των εργαηόμενων που κα 
εργάηονται ςυγχρόνωσ ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο δεν προβλζπεται να υπερβεί τουσ οκτϊ (8) για κάκε 
κατθγορία εργαςιϊν και τουσ είκοςι πζντε ςυνολικϊσ. 
 

5.7. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΩΝ 
ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ  

Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ οφείλει να  απαςχολεί ςυνεχϊσ ςτο 
εργοτάξιο τουλάχιςτον ζναν Πολιτικό Μθχανικό  ΠΕ ι ΣΕ και ζναν Μθχανολόγο Μθχανικό ΠΕ ι ΣΕ . 

 
5.8. ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
τα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων 

κλπ) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα Ν.4412/2016 (αρκ. 138 παρ. 7) 
β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο χζδιο Αςφάλειασ 

και Τγείασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ177/2-3-01, 
ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ 



ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ 
μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου. 

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των 
εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει/εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν 
κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα 
αςφάλειασ και υγείασ: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 
Για τθ ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ.γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από 
αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν 
αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν 
περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ 
εταιρεία). 

δ. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, 
τθν εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν 
που κα υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα απαςχολοφνται ταυτόχρονα 
περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 
θμερομίςκια: ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ. 12 και 13). Η γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το 
παράρτθμα III του άρκρου 12 του ΠΔ 305/96. 

ε. Ο ανάδοχοσ και εάν δεν υπάρχει ο κφριοσ του ζργου, είναι υποχρεωμζνοσ να καταρτίςει 
και να υποβάλλει ςτθ Δ/νςθ του ζργου υπθρεςίασ, εντόσ προκεςμίασ 25 θμερϊν, από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ, χζδιο αςφάλειασ και υγείασ (ΑΤ) και φάκελο αςφάλειασ και υγείασ (ΦΑΤ) και να 
ακολουκιςει τισ υποδείξεισ/προβλζψεισ των ΑΤ - ΦΑΤ, τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ 
μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 8) και τθν ΤΑ 
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ. 

ςτ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΑΤ-ΦΑΤ τθσ μελζτθσ (τυχόν 
παραλείψεισ που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Τπθρεςία), ςφμφωνα με τθ 
μεκοδολογία που κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ 
ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι 
αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ κλπ.) 

η. Να αναπροςαρμόςει τα ΑΤ-ΦΑΤ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα 
προκφψουν λόγω τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα 
προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) 
και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/ 889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ. 

θ. Να τθριςει τα ΑΤ-ΦΑΤ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ. 10) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ 
ελεγκτικϊν αρχϊν. 

ςτ. υμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο χζδιο Αςφαλείασ Τγείασ (ΑΤ) και ςτο Φάκελο 
Αςφαλείασ Τγείασ (ΦΑΤ). 

η. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί 
τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των 
κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ: ΠΔ 
1073/81 (αρ.75- 84), ΠΔ 305/96 (αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 2), Ν. 3850/10 (αρ. 
31,35). 

Η. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν: 
α) κραδαςμοφσ : ΠΔ 176/05,  
β) κόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06,  
γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων: ΠΔ 

397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ : Ν.3850/10 (αρ.36-41), 
ΠΔ 82/10. 

 
5.9. ΤΝΣΟΝΙΣΘ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΕΚΠΟΝΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ 

ΤΝΣΑΚΣΘ ΣΟΤ Φ.Α.Τ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε οριςμό υντονιςτι ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν 

διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου και ο οποίοσ κα παρακολουκεί τθν ορκι τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ 
και αςφάλειασ, όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτθ ςχετικι νομοκεςία και ςτο παρόν τεφχοσ. Παράλλθλα κα 
αςχολείται με τθ ςυμπλιρωςθ του Φ.Α.Τ. και .Α.Τ. αν προκφπτουν αλλαγζσ ι περαιτζρω 
παρατθριςεισ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ (ΠΔ 



305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και ςτισ ΤΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρκ. 3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) 
του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ). 

Σο ΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και 
για τα άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του 
ζργου. 

Αντίςτοιχα ο ΦΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ 
μελλοντικά αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. Μετά τθν αποπεράτωςθ του 
ζργου, ο ΦΑΤ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το ςυνοδεφει κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ηωισ του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ. 

Διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΑΤ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΤ περιλαμβάνονται 
ςτθν ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ. 

Ο ςυντονιςτισ αςφαλείασ κα είναι ειδικότθτασ πολιτικοφ μθχανικοφ και κα απαςχολείτε 
ςφμφωνα με το Π.Δ. 294/88. 

 
5.10. ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΣΡΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ), όταν 

απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των 
εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν ΤΑ 
130646/1984 του (τ.) Τπουργείου Εργαςίασ. 

Σο ΗΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω ΤΑ από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Σμιματα Ή 
γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του αναδόχου 
και τθσ Δ/νουςασ Τπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθ διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν 
για ότι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο 
επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.113), Ν. 1396/83 (αρ.8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) 
ΤΠΕΧΩΔΕ με αρικμ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208/12-9-2003. 

 
5.11. ΤΧΕΣΙΜΟ ΑΤ ΚΑΙ ΘΜΑ 
Για τθν πιςτι εφαρμογι του ΑΤ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςχετίηεται με το 

ΗΜΑ. 
τα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Η.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και 

εμπλουτιςμόσ του ΑΤ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων 
υποδείξεων/ διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΑΤ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 
 

6. ΜΘΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
 

6.1. ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
φμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τον προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ προβλζπεται να 

γίνουν εργαςίεσ Η/μ . 
Ειδικότερα εργαςίεσ ζχουν ωσ εξισ:  

ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
 

 Εκςκαφζσ  
 Σοποκζτθςθ υπόγειων καλωδίων 
 Αποκαταςτάςεισ πεηοδρομίων   
 Σοποκζτθςθ ιςτϊν και φωτιςτικϊν 
 υνδζςεισ - δοκιμζσ 

 
.1. ΠΑΡΑΔΟΧΕ ΜΕΛΕΣΘ  

Αναλυτικά οι παραδοχζσ, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ και οι προδιαγραφζσ των 
χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι τθσ αρμοδίωσ κεωρθμζνθσ 
μελζτθσ.  

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ ζχει δοκεί ςτθν εφαρμογι των κανονιςμϊν περί προςβάςεωσ των 
εμποδιηόμενων ατόμων ςτα δθμόςια κτίρια. 
 

.2. ΧΕΔΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
Σα τεφχθ τθσ μελζτθσ ςυνοδεφονται από : 



- ςχζδια θλεκτρολογικά 
 
 
 ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ 
 

- Δεν ανατίκεται δουλειά ςε κανζνα άτομο αν δεν είναι ςωματικά και πνευματικά κατάλλθλο 
γι’ αυτιν. 

- Όλα τα άτομα ςτο εργοτάξιο πρζπει να φοροφν κατάλλθλο κράνοσ αςφαλείασ. Εξαιροφνται οι 
χϊροι των γραφείων, υγιεινισ, ανάπαυςθσ και οι καμπίνεσ φορτθγϊν, φορτωτϊν και 
οχθμάτων. 

- Όλα τα άτομα ςτο εργοτάξιο πρζπει να φοροφν κατάλλθλα υποδιματα. Η ελάχιςτθ απαίτθςθ 
για τα υποδιματα εργαςίασ είναι να ζχουν προςτατευτικι μεταλλικι επζνδυςθ για τα 
δάχτυλα κα τθ ςόλα. 

- Η αςφαλισ προςζγγιςθ και ζξοδοσ πρζπει να εξαςφαλίηεται ςε όλεσ τισ εργαςίεσ και χϊρουσ. 
- Όλοι οι οδθγοί και χειριςτζσ εξοπλιςμοφ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν οδικι ςιμανςθ 

του εργοταξίου. 
- Όλα τα άτομα πρζπει να ςυμμορφϊνονται  με τθν ςιμανςθ αςφαλείασ του εργοταξίου. 
- Φωτιζσ με ςκοπό τθ κζρμανςθ δεν επιτρζπονται ςτο εργοτάξιο. 
- Απαγορεφεται θ χριςθ αλκοόλ ςτουσ χϊρουσ του εργοταξίου. 
- Κανζνα άτομο δεν κα ξεκινά τθν εργαςία του εάν δεν είναι κατάλλθλα ντυμζνο. Οι εργάτεσ 

δεν επιτρζπεται να φοροφν ελαφριά ροφχα , ςορτσ, και να είναι γυμνοί από τθ μζςθ και 
πάνω. 

- Η είςοδοσ για εργαςία ςε περιοριςμζνοι χϊρο δεν επιτρζπεται εάν δεν εκδοκεί και 
επικυρωκεί γραπτι άδεια. 

- Κανζνα άτομο δεν επιτρζπεται να επαναπροςδιορίςει , απομακρφνει , τροποποιιςει , 
χαλάςει , καταςτρζψει κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ςιμανςθ ι εξοπλιςμό αςφαλείασ. 

- Όλο το προςωπικό είναι υποχρεωμζνο να αναφζρει οποιαδιποτε αναςφαλι κατάςταςθ 
εργαςίασ και να απευκυνκεί για βοικεια αν δεν μπορεί να τθν ελζγξει μόνο του. 

- Σο εργοτάξιο πρζπει να διατθρείτε κακαρό. Όλα τα ςκουπίδια πρζπει να εναποτίκενται ςτουσ 
παρεχόμενουσ κάδουσ απορριμμάτων. 

- Καμία εργαςία να μθν ξεκινά εάν δεν υπάρχει ο κατάλλθλοσ φωτιςμόσ. 
- Μόνο εξουςιοδοτθμζνα άτομα να χειρίηονται τον εξοπλιςμό του εργοταξίου. 
- Σα υλικά και γενικότερα οποιοδιποτε ςτοιχείο κα μποροφςε κατά τισ μετακινιςεισ να κζςει 

ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηόμενων, κα ςτακεροποιείτε με κατάλλθλο 
και αςφαλι τρόπο. 

- Θα υπάρχει ευκρινισ και εμφανισ ςιμανςθ και  περίφραξθ του εργοταξιακοφ χϊρου  και 
γενικότερα  του χϊρου όπου εκτελοφνταν εργαςίεσ. 

- Όλα τα οχιματα ,τα χωματουργικά μθχανιματα αλλά και τα μθχανιματα διακίνθςθσ  υλικϊν 
που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

o κα χρθςιμοποιοφνται ςωςτά και από πρόςωπα  εφοδιαςμζνα με τισ απαιτοφμενεσ 
άδειεσ (οι οδθγοί και οι χειριςτζσ κα ζχουν λάβει τθ ςχετικι εκπαίδευςθ) ςφμφωνα  
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία . 

o κα λαμβάνονται όλα τα προλθπτικά μζτρα ,ϊςτε να αποφεφγεται θ πτϊςθ τουσ ςε 
χϊρουσ εκςκαφισ και νερό. 

o Θα ζχουν όλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία, άδειεσ κλπ που αφοροφν τα μθχανιματα ι 
τον οδθγό και κα είναι ςτθν διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 

o Οι εγκαταςτάςεισ και γενικά ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ διατθροφνται ςε καλι 
κατάςταςθ λειτουργίασ. 

 
 
 ΕΛΑΧΙΣΕ ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 
 

 τακερότθτα, αντοχι και ςτερεότθτα. 
Σα υλικά και γενικότερα οποιοδιποτε ςτοιχείο που κα μποροφςε κατά τισ μετακινιςεισ να κζςει ςε 
κίνδυνο τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηομζνων πρζπει να  ςτακεροποιείται με κατάλλθλο και 
αςφαλι τρόπο. 



Η πρόςβαςθ ςτισ ςτζγεσ ι ςε οποιαδιποτε άλλθ επιφάνεια καταςκευαςμζνθ από υλικά μθ επαρκοφσ 
αντοχισ επιτρζπεται μόνον εφόςον παρζχεται ο αναγκαίοσ εξοπλιςμόσ ι τα  κατάλλθλα μζςα 
προκειμζνου θ εργαςία να διεξαχκεί κατά τρόπο αςφαλι. 
Οι κινθτζσ ι ςτακερζσ κζςεισ εργαςίασ που βρίςκονται ςε φψοσ ι ςε βάκοσ πρζπει να είναι ςτερεζσ 
και ςτακερζσ ανάλογα με: 
     α.   Σον αρικμό των εργαηομζνων που βρίςκονται ςε αυτζσ 
     β.   Σα ανϊτατα φορτία που ενδζχεται να φζρουν και τθν 
          κατανομι τουσ. 
     γ.   Σισ εξωτερικζσ επιδράςεισ που είναι δυνατόν να 
          υποςτοφν. 
Αν τα υποςτθρίγματα και τα υπόλοιπα ςτοιχεία των κζςεων αυτϊν δεν διακζτουν εγγενι ευςτάκεια, 
πρζπει να εξαςφαλίηεται θ ευςτάκεια τουσ με κατάλλθλα και αςφαλι μζςα ςτερζωςθσ, ϊςτε να 
αποφεφγεται οποιαδιποτε άκαιρθ ι ακοφςια μετακίνθςθ του ςυνόλου ι τμθμάτων των εν λόγω 
κζςεων εργαςίασ. 
Η ςτακερότθτα και θ ςτερεότθτα των κζςεων εργαςίασ πρζπει να ελζγχονται κατάλλθλα, ιδίωσ μετά 
από ενδεχόμενθ αλλαγι του φψουσ ι του βάκουσ των κζςεων αυτϊν. 
 

 Αποκικευςθ υλικών 
Οι αποκθκευτικοί χϊροι διατθροφνται κακαροί και τακτοποιθμζνοι. 
ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ το κάπνιςμα ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ. 
Αποφεφγεται όςο το δυνατόν θ χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων. 
Τπάρχουν επαρκι πυροςβεςτικά μζςα και κατάλλθλα ςυντθρθμζνα. 
Τπάρχει ςιμανςθ για τθ κζςθ των πυροςβεςτιρων και των διόδων διαφυγισ. 
ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ θ πρόςβαςθ ςτουσ μθ ζχοντεσ εργαςία. 
Οι εργαηόμενοι κάνουν χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ. 
Η αποκικευςθ των υλικϊν γίνεται με το προκακοριςμζνο ςχζδιο αποκικευςθσ. 
Τπάρχει ςιμανςθ για τθ κζςθ των υλικϊν ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο. 
Σα υλικά είναι αςφαλιςμζνα από τυχόν πτϊςθ ι κφλιςθ τουσ. 

 
 Πτώςεισ αντικειμζνων. 

Οι εργαηόμενοι πρζπει να προφυλάςςονται, εφόςον είναι τεχνικά εφικτό, από τισ πτϊςεισ 
αντικειμζνων με μζςα  ςυλλογικισ προςταςίασ. 
Σα υλικά και ο εξοπλιςμόσ πρζπει να φυλάςςονται ι να ςτοιβάηονται κατά τρόπο ϊςτε να 
αποφεφγεται θ κατάρρευςθ ι ανατροπι τουσ. 
Εφόςον είναι αναγκαίο, πρζπει να προβλζπονται ςτεγαηόμενοι διάδρομοι ςτο εργοτάξιο ι να 
κακίςταται αδφνατθ θ πρόςβαςθ  ςτισ επικίνδυνεσ ηϊνεσ. 
 

 Εγκαταςτάςεισ διανομισ ενζργειασ. 
Οι εγκαταςτάςεισ πρζπει να ςχεδιάηονται, να καταςκευάηονται και να χρθςιμοποιοφνται οφτωσ ϊςτε 
να μθν αποτελοφν κίνδυνο πυρκαγιάσ ι ζκρθξθσ και να παρζχουν ςτουσ εργαηομζνουσ τθν 
απαραίτθτθ προςταςία κατά των κινδφνων θλεκτροπλθξίασ από  άμεςθ ι ζμμεςθ επαφι. 
Κατά το ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι, τθν επιλογι του υλικοφ και των διατάξεων προςταςίασ κα πρζπει 
να λαμβάνονται υπόψθ το είδοσ και θ ιςχφσ τθσ διανεμόμενθσ ενζργειασ, θ επίδραςθ εξωτερικϊν 
παραγόντων και θ τεχνικι ικανότθτα των ατόμων που ζχουν πρόςβαςθ ςε τμιματα τθσ 
εγκατάςταςθσ. 
Οι εγκαταςτάςεισ διανομισ ενζργειασ του εργοταξίου, ιδίωσ οι εγκαταςτάςεισ που υπόκεινται ςε 
εξωτερικζσ επιδράςεισ, πρζπει να ελζγχονται και να ςυντθροφνται τακτικά. 
Οι προχπάρχουςεσ τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου εγκαταςτάςεισ πρζπει να εντοπίηονται, να 
ελζγχονται και να  επιςθμαίνονται ευκρινϊσ. 
Εφόςον υπάρχουν εναζριοι θλεκτροφόροι αγωγοί, πρζπει να εκτρζπονται ζξω από το εργοτάξιο είτε 
να τίκενται εκτόσ τάςθσ. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρζπει να τοποκετοφνται φράγματα ι 
προειδοποιθτικά ςιματα προκειμζνου τα οχιματα και οι εγκαταςτάςεισ να παραμζνουν ςε 
απόςταςθ. ε περίπτωςθ που οχιματα του εργοταξίου οφείλουν να περάςουν κάτω από τουσ 
αγωγοφσ αυτοφσ, πρζπει να γίνονται οι  κατάλλθλεσ προειδοποιιςεισ και να λαμβάνεται θ κατάλλθλθ 
εναζρια προςταςία. 
 
 



 Οδοί διαφυγισ και ζξοδοι κινδφνου. 
Οι οδοί διαφυγισ και οι ζξοδοι κινδφνου πρζπει να  παραμζνουν ελεφκερεσ και να οδθγοφν με το 
ςυντομότερο  δυνατό τρόπο ςε αςφαλι περιοχι. 
ε περίπτωςθ κινδφνου, όλεσ οι κζςεισ εργαςίασ κα πρζπει να  μποροφν να εκκενϊνονται γριγορα και 
υπό ςυνκικεσ μζγιςτθσ αςφάλειασ για τουσ εργαηομζνουσ. 
Ο αρικμόσ, θ κατανομι και οι διαςτάςεισ των οδϊν διαφυγισ και εξόδων κινδφνου εξαρτϊνται από τθ 
χριςθ, τον εξοπλιςμό  και τισ διαςτάςεισ του εργοταξίου και των χϊρων εργαςίασ, κακϊσ και από το 
μζγιςτο αρικμό των ατόμων που μπορεί να βρίςκονται εκεί. 
Οι ειδικζσ οδοί διαφυγισ και ζξοδοι κινδφνου πρζπει να επιςθμαίνονται ςφμφωνα με το Π.Δ.105/95 
"Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφάλειασ ι και υγείασ ςτθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με 
τθν οδθγία 92/58/ΕΟΚ " (67/Α). Η ςιμανςθ αυτι πρζπει να ζχει τθν απαραίτθτθ αντοχι και να 
τοποκετείται ςε κατάλλθλα ςθμεία. 
Οι οδοί διαφυγισ, οι ζξοδοι κινδφνου, όπωσ και οι διάδρομοι κυκλοφορίασ και οι κφρεσ πρόςβαςθσ ς' 
αυτοφσ, δεν πρζπει να φράςςονται από αντικείμενα, ϊςτε να μποροφν να  χρθςιμοποιθκοφν 
ανεμπόδιςτα ανά πάςα ςτιγμι. 
ε περίπτωςθ βλάβθσ του φωτιςμοφ, οι οδοί διαφυγισ και οι ζξοδοι κινδφνου που χρειάηονται 
φωτιςμό πρζπει να διακζτουν εφεδρικό φωτιςμό επαρκοφσ ζνταςθσ. 
 

 Πυρανίχνευςθ και πυρόςβεςθ. 
Ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά του εργοταξίου και τισ  διαςτάςεισ και τθ χριςθ των χϊρων, τον 
υπάρχοντα εξοπλιςμό, τα φυςικά και χθμικά χαρακτθριςτικά των χρθςιμοποιουμζνων ουςιϊν και 
υλικϊν  κακϊσ και το μζγιςτο αρικμό των ατόμων που μποροφν να βρίςκονται εκεί, πρζπει να 
προβλζπεται επαρκισ αρικμόσ κατάλλθλων πυροςβεςτικϊν μζςων και, εφόςον  χρειάηεται, 
ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ και ςυςτιματα ςυναγερμοφ. 
Σα εν λόγω πυροςβεςτικά μζςα, οι ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ και τα ςυςτιματα ςυναγερμοφ πρζπει να  
ελζγχονται και να ςυντθροφνται τακτικά. Πρζπει να πραγματοποιοφνται δοκιμζσ  και αςκιςεισ κατά 
τακτά χρονικά διαςτιματα. 
Σα μθ αυτόματα (χειρωνακτικά) πυροςβεςτικά μζςα πρζπει να είναι εφκολα προςιτά, εφχρθςτα και να 
επιςθμαίνονται ςφμφωνα με το Π.Δ. 105/95 "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφάλειασ ι 
και υγείασ ςτθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν  οδθγία 92/58/ΕΟΚ" (67/Α). Η ςιμανςθ αυτι πρζπει 
να ζχει τθν     απαραίτθτθ  αντοχι και να τοποκετείται ςε κατάλλθλα ςθμεία. 
 

 Αεριςμόσ 
Λαμβανομζνων υπόψθ των μεκόδων εργαςίασ και τθσ ςωματικισ προςπάκειασ τθν οποία 
καταβάλλουν οι εργαηόμενοι, πρζπει να προβλζπεται θ παροχι κακαροφ αζρα ςε επαρκείσ 
ποςότθτεσ. 
Εάν χρθςιμοποιείται εγκατάςταςθ αεριςμοφ, πρζπει να τθρείται ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ και 
να μθν εκκζτει τουσ εργαηομζνουσ ςε ρεφματα αζρα που βλάπτουν τθν υγεία. 
Πρζπει να προβλζπεται ςφςτθμα ελζγχου για τθν αναγγελία των βλαβϊν, εφόςον αυτό είναι 
απαραίτθτο για τθν υγεία των εργαηομζνων. 
Αποκζςεισ και ρφποι που ενδζχεται να ενζχουν άμεςο κίνδυνο για τθν υγεία των εργαηομζνων, λόγω 
μόλυνςθσ του ειςπνεομζνου αζρα, πρζπει να κακαρίηονται ταχζωσ. 
 

 Ζκκεςθ ςε ειδικοφσ κινδφνουσ 
Οι εργαηόμενοι δεν πρζπει να εκτίκενται ςε θχοςτάκμεσ βλαβερζσ για τθν υγεία τουσ οφτε ςε 
εξωτερικζσ βλαβερζσ επιδράςεισ (π.χ. αζρια, ατμοί, ςκόνεσ). 
Εάν οι εργαηόμενοι είναι υποχρεωμζνοι να ειςζρχονται ςε  ηϊνεσ όπου ο αζρασ ενδζχεται να περιζχει 
τοξικζσ ι βλαβερζσ ουςίεσ, να ζχει χαμθλι περιεκτικότθτα ςε οξυγόνο ι τζλοσ να  είναι εφφλεκτοσ, ο 
αζρασ εντόσ των ηωνϊν αυτϊν πρζπει να ελζγχεται και πρζπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μζτρα 
για τθν πρόλθψθ κάκε κινδφνου. 
Οι εργαηόμενοι δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εκτίκενται ςε επικίνδυνθ ατμόςφαιρα κλειςτοφ 
χϊρου και πρζπει τουλάχιςτον να παρακολουκοφνται ςυνεχϊσ από ζξω και να  λαμβάνονται όλεσ οι 
απαραίτθτεσ προφυλάξεισ προκειμζνου να     μπορεί να τουσ παραςχεκεί αποτελεςματικι και άμεςθ 
βοικεια. 
 
 
 



 Θερμοκραςία 
Η κερμοκραςία ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του ανκρϊπινου 
οργανιςμοφ κατά το χρόνο εργαςίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εφαρμοηόμενεσ  μεκόδουσ εργαςίασ, τθ 
ςωματικι προςπάκεια που καταβάλλουν οι εργαηόμενοι και τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ των εποχϊν 
του ζτουσ. 
 

 Φυςικόσ και τεχνθτόσ φωτιςμόσ των κζςεων εργαςίασ, των χώρων και των οδών 
κυκλοφορίασ ςτο εργοτάξιο. 

Οι κζςεισ εργαςίασ, οι χϊροι και οι οδοί κυκλοφορίασ πρζπει όςο είναι δυνατό να διακζτουν επαρκι 
φυςικό φωτιςμό και να φωτίηονται κατάλλθλα και επαρκϊσ με τεχνθτό φωτιςμό κατά τθ διάρκεια τθσ 
νφχτασ και όταν το φωσ τθσ θμζρασ δεν επαρκεί εφόςον είναι απαραίτθτο, πρζπει να 
χρθςιμοποιοφνται φορθτζσ πθγζσ φωτιςμοφ με προςταςία κατά των κραδαςμϊν. Σο χρϊμα του 
τεχνθτοφ φωτόσ δεν πρζπει να αλλοιϊνει ι να επθρεάηει τθν οπτικι αντίλθψθ των ςθμάτων ι των 
πινακίδων ςιμανςθσ. 
Οι εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ των χϊρων, των κζςεων εργαςίασ και των οδϊν κυκλοφορίασ πρζπει να 
τοποκετοφνται κατά τρόπο ϊςτε το είδοσ του προβλεπομζνου φωτιςμοφ να μθ δθμιουργεί  κίνδυνο 
εργατικοφ ατυχιματοσ. 
Οι χϊροι, οι κζςεισ εργαςίασ και οι οδοί κυκλοφορίασ ςτουσ οποίουσ οι εργαηόμενοι είναι ιδιαίτερα 
εκτεκειμζνοι ςε κινδφνουσ λόγω βλάβθσ του τεχνθτοφ φωτιςμοφ πρζπει να είναι  εφοδιαςμζνοι με 
φωτιςμό αςφαλείασ επαρκοφσ ζνταςθσ. 
 

 Θφρεσ και πφλεσ 
Οι ςυρόμενεσ κφρεσ πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα αςφάλειασ το  οποίο να αποτρζπει τον 
εκτροχιαςμό και τθν πτϊςθ τουσ. Οι κφρεσ και οι πφλεσ που ανοίγουν προσ τα πάνω πρζπει να   είναι 
εφοδιαςμζνεσ με ςφςτθμα αςφάλειασ, το οποίο να τισ εμποδίηει να ξαναπζφτουν. 
Οι κφρεσ και οι πφλεσ που βρίςκονται πάνω ςτισ οδοφσ διάςωςθσ πρζπει να επιςθμαίνονται 
κατάλλθλα. 
Ακριβϊσ δίπλα από τισ πφλεσ που προορίηονται, κυρίωσ για τθν προςπζλαςθ οχθμάτων, και εφόςον θ 
διάβαςθ για τουσ πεηοφσ δεν είναι αςφαλισ, πρζπει να υπάρχουν κφρεσ για τθν κυκλοφορία των 
πεηϊν ευκρινϊσ επιςθμαινόμενεσ και μονίμωσ  ελεφκερεσ. 
Οι μθχανικζσ κφρεσ και πφλεσ πρζπει να λειτουργοφν χωρίσ  κίνδυνο ατυχιματοσ για τουσ 
εργαηομζνουσ και να ζχουν, για περίπτωςθ κινδφνου, μθχανιςμοφσ ακινθτοποίθςθσ εφκολα 
αναγνωρίςιμουσ και προςιτοφσ και να μποροφν, ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ παροχισ ενζργειασ, να 
ανοίγουν με χειροκίνθτο  μθχανιςμό, εκτόσ εάν ανοίγουν αυτόματα. 
Οι κφρεσ κινδφνου πρζπει να ανοίγουν προσ τα ζξω. 
Οι κφρεσ κινδφνου δεν πρζπει να είναι κλειςτζσ, κατά τρόπο  που να μθν μπορεί να τισ ανοίξει 
οιοδιποτε, εφκολα και  αμζςωσ, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 
Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρόμενων και περιςτρεφόμενων κυρϊν ωσ  κυρϊν κινδφνου. 
τισ διαφανείσ κφρεσ πρζπει να τοποκετείται επιςιμανςθ, ςτο φψοσ των ματιϊν. 
Οι κφρεσ και πφλεσ που ανοίγουν και προσ τισ δυο κατευκφνςεισ πρζπει να είναι διαφανείσ ι να ζχουν 
διαφανι φατνϊματα. 
Εφόςον οι διαφανείσ ι διαφϊτιςτεσ επιφάνειεσ των κυρϊν και πυλϊν δεν είναι καταςκευαςμζνεσ 
από υλικά αςφαλείασ και υπάρχει κίνδυνοσ τραυματιςμοφ των εργαηομζνων από τυχόν  κραφςματα 
τουσ, οι επιφάνειεσ αυτζσ πρζπει να   προςτατεφονται από χτυπιματα που μποροφν να προκαλζςουν 
τθ κραφςθ τουσ. 
 

 Οδοί κυκλοφορίασ - Ηώνεσ κινδφνου. 
Οι οδοί κυκλοφορίασ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα κλιμακοςτάςια, οι ςτακερζσ κλίμακεσ, οι 
αποβάκρεσ και οι ράμπεσ φόρτωςθσ, πρζπει να υπολογίηονται, να τοποκετοφνται, να διευκετοφνται 
και να καταςκευάηονται ζτςι ϊςτε να  μποροφν να χρθςιμοποιοφνται εφκολα, με πλιρθ αςφάλεια και 
ςφμφωνα με τον προοριςμό τουσ, χωρίσ οι εργαηόμενοι που  απαςχολοφνται κοντά ςε αυτζσ τισ οδοφσ 
κυκλοφορίασ να διατρζχουν οιονδιποτε κίνδυνο. 
Ο υπολογιςμόσ των διαςτάςεων των οδϊν κυκλοφορίασ προςϊπων ι και εμπορευμάτων, 
περιλαμβανόμενων και εκείνων όπου πραγματοποιοφνται φορτϊςεισ και εκφορτϊςεισ, πρζπει να 
γίνεται με βάςθ το αναμενόμενο αρικμό χρθςτϊν και το είδοσ τθσ δραςτθριότθτασ. Εφόςον δια των εν 
λόγω οδϊν κυκλοφορίασ διζρχονται μεταφορικά μζςα, πρζπει να προβλζπεται επαρκισ απόςταςθ 



αςφαλείασ ι αποτελεςματικά μζςα προςταςίασ για  τουσ άλλουσ χριςτεσ. Οι οδοί αυτοί πρζπει να 
επιςθμαίνονται ευκρινϊσ, να ελζγχονται τακτικά και να ςυντθροφνται. 
Οι οδοί κυκλοφορίασ οχθμάτων πρζπει να βρίςκονται ςε επαρκι απόςταςθ από κφρεσ, πφλεσ, 
διαβάςεισ πεηϊν, διαδρόμουσ και κλιμακοςτάςια. 
Εφόςον ςτο εργοτάξιο υπάρχουν ηϊνεσ περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ, οι ηϊνεσ αυτζσ κα πρζπει να είναι 
εφοδιαςμζνεσ με ςυςτιματα  που εμποδίηουν τθν είςοδο μθ εξουςιοδοτθμζνων εργαηομζνων. 
Πρζπει να λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα για τθν προςταςία των εργαηομζνων ςτουσ οποίουσ 
επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτισ επικίνδυνεσ ηϊνεσ. Οι επικίνδυνεσ ηϊνεσ πρζπει να  επιςθμαίνονται 
ευκρινϊσ. 
 

 Αποβάκρεσ και ράμπεσ φόρτωςθσ. 
Οι αποβάκρεσ και οι ράμπεσ φόρτωςθσ εκφόρτωςθσ πρζπει να  ανταποκρίνονται ςτισ διαςτάςεισ του 
μεταφερομζνου φορτίου. 
Οι αποβάκρεσ φόρτωςθσ - εκφόρτωςθσ πρζπει να διακζτουν μια τουλάχιςτον ζξοδο. 
Οι ράμπεσ  φόρτωςθσ - εκφόρτωςθσ πρζπει να προςφζρουν  αςφάλεια ςτουσ εργαηόμενουσ κατά τθσ 
πτϊςθσ. 
 

 Χώροσ για τθν ελευκερία κινιςεων ςτθ κζςθ εργαςίασ. 
Η επιφάνεια τθσ κζςθσ εργαςίασ πρζπει να υπολογίηεται κατά τρόπο ϊςτε το προςωπικό να διακζτει 
επαρκι ελευκερία για τισ  δραςτθριότθτεσ του, λαμβάνοντασ υπόψθ κάκε παρόντα απαραίτθτο 
εξοπλιςμό ι υλικό. 
 

 Πρώτεσ βοικειεσ 
Ο εργοδότθσ οφείλει να εξαςφαλίςει τθν κακ' οιανδιποτε ςτιγμι παροχι πρϊτων βοθκειϊν 
περιλαμβανομζνου και του  ειδικά εκπαιδευμζνου προςωπικοφ. 
Πρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθ μεταφορά των εργαηομζνων που υφίςτανται ατφχθμα ι 
παρουςιάηουν αιφνίδια αδιακεςία προκειμζνου να τουσ παραςχεκεί ιατρικι βοικεια. 
ε περίπτωςθ που είναι απαραίτθτο λόγω του μεγζκουσ του εργοταξίου ι του  είδουσ των 
δραςτθριοτιτων, πρζπει να προβλζπονται ζνασ ι περιςςότεροι χϊροι πρϊτων βοθκειϊν. 
Οι χϊροι πρϊτων βοθκειϊν πρζπει να είναι κατάλλθλα εξοπλιςμζνοι με τισ απαραίτθτεσ 
εγκαταςτάςεισ και υλικά πρϊτων βοθκειϊν, να είναι εφκολα προςπελάςιμοι  με φορεία και να 
φζρουν ςιμανςθ ςφμφωνα με το Π.Δ.105/95 "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφάλειασ ι 
και υγείασ ςτθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/58/ΕΟΚ" (67/Α). 
Τλικό πρϊτων βοθκειϊν πρζπει να υπάρχει ςε όλα τα μζρθ  που είναι απαραίτθτο λόγω των 
ςυνκθκϊν εργαςίασ. Σο υλικό αυτό πρζπει να φζρει κατάλλθλθ ςιμανςθ και να  είναι ευπρόςιτο. 
Η διεφκυνςθ και ο αρικμόσ τθλεφϊνου τθσ τοπικισ υπθρεςίασ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν πρζπει να 
επιςθμαίνεται ευκρινϊσ. 
 

 Χώροι υγιεινισ και υγειονομικόσ εξοπλιςμόσ. 
Αποδυτιρια και ιματιοφυλάκια. 
τθ διάκεςθ των εργαηομζνων πρζπει να τίκενται κατάλλθλα αποδυτιρια, εφόςον είναι 
υποχρεωμζνοι να φοροφν ειδικά ροφχα εργαςίασ και δεν μπορεί για λόγουσ υγείασ ι ευπρζπειασ, να 
τουσ ηθτθκεί να αλλάηουν ςε άλλο χϊρο. Σα αποδυτιρια αυτά πρζπει να είναι  ευπρόςιτα, να ζχουν 
επαρκι χωρθτικότθτα και να είναι εξοπλιςμζνα με κακίςματα. 
Σα αποδυτιρια πρζπει να ζχουν επαρκείσ διαςτάςεισ και να διακζτουν εξοπλιςμό ο οποίοσ να 
επιτρζπει ςε κάκε  εργαηόμενο να ςτεγνϊνει, εφόςον είναι απαραίτθτο, τα ροφχα εργαςίασ του και τα 
προςωπικά του ροφχα και αντικείμενα, και να τα κλειδϊνει. Εάν οι ςυνκικεσ  εργαςίασ το απαιτοφν 
(π.χ. επικίνδυνεσ ουςίεσ, υγραςία, ρφποι) τα ροφχα εργαςίασ πρζπει να μποροφν να φυλάςςονται 
ξεχωριςτά από τα προςωπικά ροφχα και  αντικείμενα. 
τθ διάκεςθ των εργαηομζνων πρζπει να τίκενται ξεχωριςτά αποδυτιρια για άνδρεσ και γυναίκεσ. 
Εφόςον δεν απαιτοφνται αποδυτιρια, κάκε εργαηόμενοσ πρζπει να ζχει ςτθ διάκεςθ του ζνα χϊρο 
που να μπορεί να κλειδϊνει τα  ροφχα του και τα προςωπικά του αντικείμενα. 
Ντουσ (καταιωνιςτιρεσ) και νιπτιρεσ. 
Εφόςον επιβάλλεται από το είδοσ εργαςίασ ι για λόγουσ υγιεινισ, οι εργαηόμενοι πρζπει να ζχουν ςτθ 
διάκεςθ τουσ τα κατάλλθλα ντουσ ςε επαρκι αρικμό. 
Πρζπει να προβλζπονται χωριςτζσ αίκουςεσ ντουσ, για άνδρεσ και γυναίκεσ. 



Οι αίκουςεσ ντουσ πρζπει να ζχουν επαρκείσ διαςτάςεισ προκειμζνου ο κάκε εργαηόμενοσ να μπορεί 
να τισ  χρθςιμοποιεί άνετα και υπό τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ υγιεινισ. 
Σα ντουσ πρζπει να ζχουν ηεςτό και κρφο τρεχοφμενο  νερό. 
Εφόςον δεν απαιτοφνται αίκουςεσ ντουσ, πρζπει να υπάρχει επαρκισ αρικμόσ κατάλλθλων νιπτιρων 
με τρεχοφμενο νερό (εφόςον είναι  απαραίτθτο, ηεςτό) κοντά ςτισ κζςεισ εργαςίασ και τα  
αποδυτιρια. Πρζπει να προβλζπονται χωριςτοί νιπτιρεσ, για άνδρεσ  και γυναίκεσ εφόςον αυτό είναι 
απαραίτθτο για λόγουσ ευπρζπειασ. 
Εάν οι αίκουςεσ ντουσ ι νιπτιρων και τα αποδυτιρια είναι χωριςτά κα πρζπει να επικοινωνοφν με 
ευκολία μεταξφ τουσ. 
Αποχωρθτιρια και νιπτιρεσ. 
Οι εργαηόμενοι πρζπει να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ ειδικοφσ χϊρουσ με επαρκι αρικμό 
αποχωρθτθρίων και  νιπτιρων, ςφμφωνα με τθν υγειονομικι διάταξθ        Γ1/9900/27.11.74  "Περί 
υποχρεωτικισ καταςκευισ αποχωρθτιρίων| (1266/Β) που τροποποιικθκε με τισ  αποφάςεισ 
Γ1/2400/26.3.75 (371/Β) και Αιβ/2055/4.3.80          (338/Β) και οι οποίοι πρζπει να βρίςκονται κοντά 
ςτθ κζςθ εργαςίασ, ςτουσ χϊρουσ ανάπαυςθσ, ςτα αποδυτιρια και ςτουσ χϊρουσ ντουσ ι νιπτιρων. 
Χϊροι ανάπαυςθσ και καταλφματα. 
Οι εργαηόμενοι πρζπει να ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ  ευπρόςιτουσ χϊρουσ ανάπαυςθσ ι και 
καταλφματα ςφμφωνα  με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
Οι χϊροι ανάπαυςθσ ι / και τα καταλφματα πρζπει να ζχουν επαρκείσ διαςτάςεισ και να διακζτουν 
τραπζηια και κακίςματα με ράχθ ςε αρικμό που να αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των εργαηομζνων. 
Αν δεν υπάρχουν τζτοιοι χϊροι, πρζπει να τίκενται ςτθ διάκεςθ του προςωπικοφ άλλοι χϊροι για 
παραμονι κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων. 
τθν περίπτωςθ των μονίμων καταλυμάτων, και εφόςον δεν χρθςιμοποιοφνται ςε ζκτακτεσ μόνον 
περιςτάςεισ, αυτά πρζπει να περιλαμβάνουν επαρκείσ χϊρουσ υγιεινισ και υγειονομικό εξοπλιςμό, 
εντευκτιριο και αναπαυτιριο. Πρζπει επίςθσ να είναι εφοδιαςμζνοι με κρεβάτια, ερμάρια τραπζηια 
και κακίςματα με ράχθ ανάλογα με τον  αρικμό των εργαηομζνων και να ανταποκρίνονται, 
ενδεχομζνωσ, ςτθν παρουςία εργαηομζνων και των δφο φφλων. 
τουσ χϊρουσ ανάπαυςθσ και ςτα καταλφματα πρζπει να προβλζπονται κατάλλθλα μζτρα για τθν 
προςταςία των μθ  καπνιςτϊν από τθν όχλθςθ του καπνοφ. 
 

 Ζγκυεσ  και γαλουχοφςεσ μθτζρεσ. 
Οι ζγκυεσ και οι  γαλαχοφςεσ μθτζρεσ πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να κατακλίνονται προσ 
ανάπαυςθ ςε κατάλλθλεσ ςυνκικεσ. 
 

 Εργαηόμενοι με ειδικζσ ανάγκεσ. 
Οι χϊροι εργαςίασ πρζπει να είναι διαρρυκμιςμζνοι ζτςι ϊςτε  να λαμβάνονται υπόψθ, κατά 
περίπτωςθ, οι απαιτιςεισ των εργαηομζνων με ειδικζσ ανάγκεσ. Η διάταξθ αυτι εφαρμόηεται,  ιδίωσ, 
για τισ κφρεσ, τισ οδοφσ επικοινωνίασ, τα     κλιμακοςτάςια, τα ντουσ, τουσ νιπτιρεσ, τα αποχωρθτιρια  
και τισ κζςεισ εργαςίασ τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφν ι ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται άμεςα εργαηόμενοι με 
ειδικζσ ανάγκεσ. 
 

 Διάφορεσ διατάξεισ. 
Ο περιβάλλον χϊροσ και θ περίμετροσ του εργοταξίου πρζπει να ζχουν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ 
και περίφραξθ, ϊςτε να είναι ευκρινϊσ ορατοί και αναγνωρίςιμοι. 
τθ διάκεςθ των εργαηομζνων ςτο εργοτάξιο πρζπει να  τίκεται πόςιμο νερό και, ενδεχομζνωσ ζνα 
άλλο κατάλλθλο μθ αλκοολοφχο ποτό ςε επαρκι ποςότθτα, τόςο ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, όςο και 
κοντά ςτισ κζςεισ εργαςίασ τουσ. 
τουσ εργαηομζνουσ πρζπει να παρζχονται ευκολίεσ για να λαμβάνουν τα γεφματα τουσ κάτω από 
ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ και ενδεχομζνωσ ευκολίεσ για να παραςκευάηουν τα γεφματα τουσ κάτω 
από ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ. 

 
 
 ΕΙΔΙΚΕ ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ 

- Η καταςκευι ικριωμάτων κα προςεχκεί ιδιαιτζρωσ.  
- Θζςεισ κεντρικϊν παροχϊν δικτφων και κεντρικϊν διακοπτϊν, κα ςθμανκοφν ϊςτε να μθν 

προκλθκοφν βλάβεσ αλλά και επικίνδυνεσ  καταςτάςεισ για τθν υγεία των εργαηομζνων κατά 



τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. Ιδιαιτζρωσ κα προςεχκοφν οι εγκαταςτάςεισ του παλαιοφ 
κτιρίου, κατά τισ εργαςίεσ κακαιρζςεων. 

- Θζςεισ εξόδων κινδφνου και πυροςβεςτικζσ φωλζεσ κα επιςθμανκοφν. 
- Θα γίνει ςυνεννόθςθ με τθν ΔΕΗ για το ςθμείο από όπου κα θλεκτροδοτθκεί το νζο κτίριο 

ϊςτε να γίνει υπόγεια εγκατάςταςθ των καλωδίων παροχισ ζωσ αυτό το ςθμείο. 
- Ομοίωσ κα γίνουν ςυνεννοιςεισ για τα δίκτυα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. 
- Οι εργαςίεσ επιςκευισ κακϊσ και οι εργαςίεσ τθσ προςκικθσ, κα γίνουν αφοφ ολοκλθρωκεί θ 

ανζγερςθ τθσ νζασ πτζρυγασ ϊςτε να ςτεγαςκοφν οι μακθτζσ ςτο νζο κτίριο. 
- Όλεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τα αρχιτεκτονικά ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ 

καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ τθσ μελζτθσ και αυτζσ που κα δοκοφν από τθν επίβλεψθ. 
- Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ εκάςτοτε πρότυπεσ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
- Σα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και τελικισ επιλογισ τθσ 

υπθρεςίασ. 
 

 
 ΟΔΘΓΙΕ ΚΑΙ ΧΡΘΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Για τισ Η/Μ εργαςίεσ, κα χρθςιμοποιθκεί εξειδικευμζνο προςωπικό. 
Μετά τθν αποπεράτωςθ ιδιαίτερθ μζριμνα κα δοκεί ςτον ζλεγχο όλων των εγκαταςτάςεων για 
τυχόν κακοτεχνίεσ που μπορεί να δθμιουργιςουν προβλιματα ςτθν λειτουργία των 
ςθματοδοτϊν. 
 

 

                                                              ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ                                         ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 
        Ο ΤΝΣΑΞΑ            Θ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ                         Θ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ    
                                                        ΣΜΘΜΑΣΟ Θ/Μ                            ΔΙΕΤΘΤΝΘ  Σ.Τ.Δ.Μ 
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ΧΕΔΙΟ    ΑΦΑΛΕΙΑ   ΚΑΙ   ΤΓΕΙΑ 
( .Α.Τ ) 

 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1. ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΧΡΘΘ ΑΤΣΟΤ  
Με τθν  παροφςα  μελζτθ  προχπολογιςμοφ  60.000,00 € με ΦΡΑ 17% προβλζπεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν για 

τθν επζκταςθ του θλεκτροφωτιςμοφ τθσ οδοφ Ελ Βενιηζλου από το φψοσ τθσ οδοφ Μυρογιάννθ εωσ τθν Β. 
Καραπαναγιϊτθ. Συγκεκριμζνα κα τοποκετθκοφν 22 φωτιςτικά κακαροφ φψουσ 4 μζτρων με φωτιςτικό ςϊμα κωνικοφ 
τφπου με πλακζτα LED ιςχφοσ 40W με ςκοπό τον επαρκι φωτιςμό του χϊρου. 
 

1.2. ΑΚΡΙΒΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν οδό Ελ Βενιηζλου. 
 

1.3. ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ 
Δεν απαιτείται. 
 

1.4. ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ ΚΤΡΙΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
ΚΥΙΟΣ του ζργου είναι ο Διμοσ Μυτιλινθσ  που εκπροςωπείται από το Δθμοτικό του Συμβοφλιο. 
Ο ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑΣ των εκτελοφμενων εργαςιϊν ορίηεται από τθν Δ/ντρια τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Μυτιλινθσ 
. 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΑΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 
 

 Εκςκαφζσ  
 Τοποκζτθςθ υπόγειων καλωδίων 
 Αποκαταςτάςεισ πεηοδρομίων  

 Τοποκζτθςθ ιςτϊν και φωτιςτικϊν 
 Συνδζςεισ - δοκιμζσ 

 
3. ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΘΓΙΕ 

- Οι εργαςίεσ μποροφν να εκτυλίςςονται παράλλθλα και με τθ ςειρά που αναφζρονται ανωτζρω (όχι 
δεςμευτικά). 

- Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τθν μελζτθ, τισ οδθγίεσ του επιβλζποντα , τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ 
και τθσ τεχνικισ κακϊσ και τισ οδθγίεσ των αντίςτοιχων Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.. 

- Τα υλικά κα αποκθκεφονται ςτθν αποκικθ του εργολάβου. 
- Η προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο και θ κυκλοφορία εντόσ αυτοφ δεν απαιτεί ιδιαίτερεσ εργαςίεσ.  
- Δεν υπάρχουν επικίνδυνα υλικά που χριηουν ιδιαίτερου τρόπου αποκομιδισ. 
- Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμζνοσ χϊροσ για χριςθ ωσ αποδυτιρια και wc του προςωπικοφ. Επίςθσ κα 

δίδεται θ δυνατότθτα ςτο προςωπικό να λαμβάνει τα γεφματά του ςε ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ ενϊ κα τουσ 
διατίκεται πόςιμο νερό.  

- Θα υπάρχει ικανοποιθτικόσ αεριςμόσ του χϊρου 
- Θα εξαςφαλίηεται θ παροχι πρϊτων βοθκειϊν κακ’ όλθ τθν διάρκεια του εκτελοφμενου ζργου. 
- Οι εργαηόμενοι και οι εκπρόςωποί τουσ κα ενθμερϊνονται για όλα τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ όπωσ 

προβλζπονται από τα τεφχθ Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. και τθ ςχετικι νομοκεςία. Οι παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ κα 
είναι κατανοθτζσ. 

 
 

4. ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ – ΜΕΣΡΑ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα παρακάτω μζτρα 

αςφάλειασ και υγείασ: 



α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με ιδιαίτερθ 
προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων: ΡΔ 105/95, ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 
18.1) 

β. τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, ϊςτε να 
παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηομζνουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ: ΡΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΡΔ 305/96 (αρ. 12 
παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2). 

γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων κλπ) και τα 
απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν: ΡΔ 1073/81 (αρ.92-
95), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 6). 

δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ: κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ- διάςωςθσ και 
εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ- αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & 
επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ: ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ 305/96 (αρ.12, 
παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 3,4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθ χϊρων 
πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ): ΡΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΡΔ 
305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ. 13 ,14). 

ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ εργαηόμενουσ όπωσ: 
προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, κλπ, εφόςον 
τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ 
και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του: ΡΔ 1073/81 (αρ. 102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β. 
4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και ΥΑ οικ. Β.5261/190/97, ΡΔ 396/94, ΡΔ 305/96 (αρ.9, παρ.γ). 

η. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν και των 
οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με : 
Τθν Υ.Α. αρικμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΡΥΜΕΔΙ: Οδθγίεσ ςιμανςθσ εκτελοφμενων ζργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 
7) 
Τθν ΚΥΑ αρικμ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΡΕΚΑ και τ. ΥΡΥΜΕΔΙ « Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι διζλευςθ των 
πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που προορίηονται για τθν 
κυκλοφορία πεηϊν» 
Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ: Ν.2696/99 (αρ.9-11 και αρ.52) και τθν τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07 (αρ. 7-9 
και αρ. 46). 
 
 

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ 
 

Στισ κατωτέρω παραγράφουσ αναφέρονται τα ςημεία ιδιαιτζρου προςοχήσ που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
και να τηροφνται κατά τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ και πρέπει να ακολουθοφνται αυςτηρώσ. 
 

Γενικϊσ κα ακολουκοφνται τα αναφερόμενα ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία, όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτα 
παρόντα τεφχθ και ωσ κάκε φορά ιςχφει.  
 

1. Χριςθ αντιςτθρίξεων : ΟΧΙ 
 

2. Εργαςίεσ εκςκαφϊν : ΝΑΙ 

 ΚΑΜΙΑ εκςκαφι δεν είναι ΑΣΦΑΛΗΣ. 

 Απαγορεφεται θ κάκοδοσ εργαηομζνων ςτθν εκςκαφι πριν το πζρασ των αναγκαίων μζτρων αςφάλειασ. 
 Ρριν τθν εκςκαφι απαιτείται ΕΕΥΝΑ του εδάφουσ. 
 Ρριν τθν εκςκαφι απαιτείται ζρευνα των ΥΡΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. 
 Η αντιςτιριξθ πρζπει (αν απαιτείται) να τοποκετείται ΕΓΚΑΙΑ και να ελζγχεται ςχολαςτικά από τον 

επιβλζποντα μθχανικό. 
 Οι εκςκαφζσ πρζπει να ΡΕΙΦΑΣΣΟΝΤΑΙ κατάλλθλα και πλιρωσ. 
 ΕΞΟΔΟΙ από τισ εκςκαφζσ (π.χ. ςκάλεσ) πρζπει να υπάρχουν ςε αποςτάςεισ μικρότερεσ των 24 μζτρων μεταξφ 

τουσ. 
 Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ και ο ΑΕΙΣΜΟΣ βακζων τάφρων πρζπει να ελζγχεται. 
 Απαιτείται ΕΛΕΓΧΟΣ των εκςκαφϊν μετά από κάκε ιςχυρι βροχόπτωςθ. 
 ΑΡΑΓΟΕΥΟΝΤΑΙ αποκζςεισ υλικϊν και εργαλείων ςε απόςταςθ μικρότερθ των 60εκ. από το χείλοσ του 

πρανοφσ. 
 ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ εργαςία ςε τάφρουσ όταν ζχουν πλθμμυρίςει. 
 Επιβάλλεται πρόβλεψθ ΑΡΟΟΗΣ όμβριων. 
 ΑΝΤΙΣΤΗΙΞΗ όλων των κακζτων ςτοιχείων ι ΜΕΤΑΘΕΣΗ τουσ όπου κινδυνεφουν από τθν εκςκαφι. 
 Αςφαλισ ΓΕΦΥΩΣΗ τάφρων για τθ διζλευςθ οχθμάτων και πεηϊν. 
 Απαγορεφεται θ ΥΡΟΣΚΑΦΗ μθχανθμάτων. 
 Απαγορεφεται θ εργαςία ςτο ΡΟΔΙ του πρανοφσ βακιϊν εκςκαφϊν αν δεν λθφκοφν ειδικά μζτρα. 



 Τα επιςφαλι και προεξζχοντα τμιματα κα κατακρθμνίηονται. 
 

3. Εργαςίεσ ςκυροδζτθςθσ : ΝΑΙ 

 Η βαρζλα κα ζχει ςτακμεφςει κατάλλθλα, χωρίσ να δθμιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλθμα. 
 Η πρζςα κα ζχει ςτακμεφςει κατάλλθλα, χωρίσ να δθμιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλθμα και ζχει 

ςτακεροποιθκεί με τθ χριςθ ποδαρικϊν. 
 Η ανάπτυξθ τθσ μποφμασ δεν ζρχεται ςε επαφι με εναζρια δίκτυα ενζργειασ ι τθλεπικοινωνίασ. 
 Το ςκυρόδεμα ρζει από τθ βαρζλα ςτθν πρζςα χωρίσ να χφνεται κάτω. 
 1-1 επικοινωνία μεταξφ του χειριςτι τθσ πρζςασ και του ςθμείου ςκυροδζτθςθσ είναι εξαςφαλιςμζνθ κακ' 

όλθ τθ διάρκεια τθσ ςκυροδζτθςθσ. 
 Το προςωπικό που χειρίηεται το ςωλινα τθσ πρζςασ φορά μπότεσ αςφάλειασ, γυαλιά, γάντια, κράνοσ και 

κατάλλθλα ροφχα εργαςίασ. 
 Κανζνα άτομο δεν περιφζρεται άςκοπα ςτο χϊρο ςκυροδζτθςθσ 
 Υπάρχει κατάλλθλθ προςταςία από πτϊςθ από φφοσ και δεν ζχει αφαιρεκεί για τθ ςκυροδζτθςθ κανζνα 

προςτατευτικό ςτοιχείο. 
 Κάκε ςθμείο ςκυροδζτθςθσ είναι προςβάςιμο με αςφάλεια. 
 Κάκε κζςθ εργαςίασ είναι αςφαλισ. 
 Ο δονθτισ είναι κατάλλθλοσ και θ μεταφορά του και θ εργαςία με αυτόν είναι άνετθ και αςφαλισ. 
 Ράντα δφο άτομα κρατοφν το ςωλινα ζκχυςθσ. 
 Ράντα εργάηονται δφο άτομα ςτο δονθτι, ζνασ το χειρίηεται και ζνασ επιβλζπει το περικϊριο του καλωδίου. 
 

4. Κίνδυνοσ από αςτοχία του εδάφουσ (κατολιςκιςεισ, καταρρεφςεισ, υποχωριςεισ πρανϊν): ΠΙΘΑΝΟΝ 
 

5. Εργαςίεσ κατεδάφιςθσ – εκτεταμζνεσ κακαιρζςεισ : ΟΧΙ 
 

6. Εργαςίεσ τοιχοποιιϊν : ΟΧΙ 

 Απαιτείται αςφαλισ μεταφορά υλικϊν ςτον τόπο εργαςίασ. 
 Ρρζπει να μειϊνεται θ χειρονακτικι μεταφορά υλικϊν. 
 Τα υλικά να μεταφζρονται ςε παλζτεσ αν είναι δυνατό και να αποκθκεφονται προςωρινά κοντά ςτουσ χϊρουσ 

που ςθκϊνονται οι τοίχοι. 
 Ρροςοχι ςτισ πτϊςεισ εργαηομζνων και υλικϊν όταν κτίηονται εξωτερικοί τοίχοι και λιψθ κατάλλθλων 

μζτρων. 
 Ρροςοχι ςτισ πτϊςεισ εργαηομζνων και υλικϊν όταν χρθςιμοποιοφνται ςκαλωςιζσ. 
 Οι ςκαλωςιζσ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τισ προδιαγραφζσ. 
 Ρρζπει να αποφεφγεται υπερφόρτωςθ ςτο επίπεδο εργαςίασ πάνω ςτθ ςκαλωςιά. 
 Οι ςκαλωςιζσ πρζπει να ζχουν αρκετό πλάτοσ για να τοποκετοφνται υλικά πάνω ςε αυτζσ. 
 Οι ςκαλωςιζσ πρζπει να ζχουν αρκετι αντοχι για να τοποκετοφνται υλικά πάνω ςε αυτζσ. 
 

7. Εργαςίεσ βαφϊν – επιχριςμάτων : ΟΧΙ 
 

 
8. Εργαςίεσ τοποκζτθςθσ ι αποξιλωςθσ υαλοπινάκων :   ΟΧΙ 
 
9. Εργαςία ςε ικριϊματα  : ΟΧΙ 

 
10. Εργαςία ςε κλίμακεσ   : ΝΑΙ 

 Οι κλίμακεσ πρζπει να ζχουν επαρκι αντοχι και να ςυντθροφνται ςωςτά. 
 Ρρζπει επίςθσ να χρθςιμοποιοφνται ςωςτά, ςτα κατάλλθλα ςθμεία και ςφμφωνα με τθ χριςθ για τθν  οποία 

προορίηονται. 
 Οι κλίμακεσ κα χρθςιμοποιοφνται μόνο για ςφντομεσ και ελαφριζσ εργαςίεσ. 
 Θα επικεωροφνται και κα ελζγχονται τακτικά. 
 Οι εργαηόμενοι κα εκπαιδεφονται ςτο ςωςτό τρόπο ανφψωςθσ και ςτερζωςθσ των. 
 Το ζδαφοσ ςτιριξθσ πρζπει να είναι ςτακερό. 
 Δεν πρζπει να δθμιουργοφν κινδφνουσ ςτουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται. 
 Για το ανζβαςμα εργαλείων κα χρθςιμοποιοφνται ειδικοί ςάκοι ι εργαλειοκικεσ. 
 Εργαλεία που απαιτοφν και τα δφο χζρια για τθν λειτουργία τουσ δεν κα χρθςιμοποιοφνται ςε κλίμακεσ.  

 
11. Εργαςίεσ αλουμινοκαταςκευϊν   : ΟΧΙ 

 
12. Εργαςίεσ δαπεδοςτρϊςεων : ΝΑΙ 

 Αςφαλισ μεταφορά υλικϊν δαπεδοςτρϊςεων. 
 Χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ όπου είναι απαραίτθτο. 



 Ομαλι και χωρίσ εμπόδιο κίνθςθ μζςα ςτο χϊρο. 
 Κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό. 
 Άριςτθ κατάςταςθ εργαλείων, 
 Κατάλλθλοσ φωτιςμόσ και εξαεριςμόσ. 
 

13. Ξυλουργικζσ εργαςίεσ : ΟΧΙ 
 

14. Μεταλλουργικζσ εργαςίεσ : ΟΧΙ 
 

15. Κίνδυνοσ από εργαςία ςε φψοσ ( πζρατα πλακϊν, ανοίγματα,  κ.λ.π.) :     ΝΑΙ 
 Οι πτϊςεισ από φψοσ πρζπει να προλαμβάνονται, ιδίωσ μζςω ςτερεϊν κιγκλιδωμάτων με επαρκζσ φψοσ που 

κα διακζτουν τουλάχιςτον ζνα εμπόδιο ςτθ ςτάκμθ του δαπζδου, ζνα  χειρολιςκιρα και ενδιάμεςο οριηόντιο 
ςτοιχείο, ι άλλο     ιςοδφναμο μζςο, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Οι εργαςίεσ ςε φψοσ μποροφν να πραγματοποιοφνται μόνο με τθ βοικεια του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ ι με 
μθχανιςμοφσ ςυλλογικισ προςταςίασ όπωσ κιγκλιδϊματα, εξζδρεσ ι δίχτυα  προςταςίασ. Σε περίπτωςθ που θ 
χριςθ αυτϊν των μζςων δεν  είναι δυνατι λόγω τθσ φφςθσ των εργαςιϊν, πρζπει να  προβλζπονται τα 
κατάλλθλα μζςα πρόςβαςθσ και να χρθςιμοποιοφνται ηϊνεσ αςφαλείασ ι άλλεσ μζκοδοι αςφάλειασ  με 
αγκφρωςθ, με τισ προχπόκεςθσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 Οι καιρικζσ ςυνκικεσ πρζπει να επιτρζπουν τισ εργαςίεσ ςε φψοσ. 
 Η πρόςβαςθ πρζπει να είναι αςφαλισ. 
 Η φυςικι κατάςταςθ, θ ψυχικι-πνευματικι κατάςταςθ και θ ψυχολογία του προςωπικοφ πρζπει να 

ελζγχεται, ιδιαίτερα για εργαςίεσ ςε μεγάλα φψθ. 
 Το προςωπικό πρζπει να είναι ζμπειρο ςε εργαςίεσ ςε φψοσ και εξοικειωμζνο με τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ 

τζτοιων εργαςιϊν. 
 Τα μζςα ατομικισ προςταςίασ που χρθςιμοποιοφνται πρζπει να ζχουν επιλεγεί με προςοχι για να μθν 

δθμιουργοφν προβλιματα 
 Αν δεν εξαςφαλίηεται θ πτϊςθ υλικϊν και αντικειμζνων, θ περιοχι από κάτω πρζπει να απομονϊνεται από 

κίνθςθ προςωπικοφ, τρίτων και εξοπλιςμοφ. 
 Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ απαιτείται αυςτθρι επίβλεψθ. 
 Τα υλικά και ο εξοπλιςμόσ να μεταφζρονται με ανυψωτικά μθχανιματα και όχι με τα χζρια. 
 Η επιμικυνςθ των διχτφων και το ελεφκερο μικοσ τθσ ηϊνθσ δεν πρζπει να επιτρζπουν πρόςκρουςθ ςε 

ςτακερά ςτοιχεία. 
 Κατά τθν εργαςία (για περίπτωςθ επείγουςασ αποχϊρθςθσ) και για τθν αποχϊρθςθ τα ςυςτιματα 

προςπζλαςθσ παραμζνουν ςτθ κζςθ τουσ ι ζχουν αντικαταςτακεί από άλλα ιςοδφναμα ςε παρεχόμενθ 
αςφάλεια. 

 
16. Κίνδυνοσ από εργαςίεσ ςε φζροντεσ οργανιςμοφσ από μζταλλο ι ςκυρόδεμα, ξυλότυπουσ και  βαρζα 

προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία :          ΟΧΙ  
 

17. Κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ   : ΝΑΙ 
 Ρρζπει να λαμβάνονται όλα τα μζτρα που προβλζπονται από τουσ γενικοφσ κανόνεσ για τισ θλεκτρικζσ 

εγκαταςτάςεισ.  
 Ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν εγκατάςταςθ τθσ προςωρινισ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ και ςτθν προςεκτικι 

απομόνωςθ των θλεκτρικϊν γραμμϊν που εργάηεται το προςωπικό και τθ χριςθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ και 
εργαλείων κατάλλθλα ςυντθρθμζνων. 

 Ρροςοχι ςτθν φπαρξθ νεροφ πλθςίον των γραμμϊν θλεκτρικισ τροφοδότθςθσ. 
 Η θλεκτρικι εγκατάςταςθ είναι κατάλλθλα προςτατευμζνθ από οποιαδιποτε φκορά και με τθν κατάλλθλθ 

προειδοποιθτικι ςιμανςθ. 
 Κατάλλθλθ γείωςθ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων. 
 Τα καλϊδια παροχισ ρεφματοσ ςτα διάφορα ςθμεία του εργοταξίου είναι κατάλλθλα προςτατευμζνα και 

μακριά από διαδρόμουσ κυκλοφορίασ. 
 Οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ επικεωροφνται και ςυντθροφνται τακτικά. 
 Οι θλεκτρολόγοι χρθςιμοποιοφν τον κατάλλθλο προςτατευτικό εξοπλιςμό και εφαρμόηουν τισ οδθγίεσ 

αςφάλειασ. 
 Τακτικι δοκιμι τθσ αποτελεςματικότθτασ των προςτατευτικϊν μζςων. 
 Κατάλλθλοι ςιμανςθ των επικίνδυνων για θλεκτροπλθξία ςθμείων του εργοταξίου. 
 Κοντά ςτα ςθμεία εργαςίασ υπάρχουν κατάλλθλοι πυροςβεςτιρεσ. 
 Δοκιμι και ζλεγχοσ των εγκαταςτάςεων από ειδικευμζνο προςωπικό πριν τθν κζςθ ςε λειτουργία. 
 Οι πίνακεσ κα φζρουν απαραιτιτωσ ρελζ διαφυγισ. 
 Οι υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ ςθμαίνονται απαραιτιτωσ. 
 

18. Θλεκτρικά εργαλεία          :                 ΝΑΙ 
 Τα θλεκτρικά εργαλεία είναι μονωμζνα ι διπλά γειωμζνα. 



 Τα καλϊδια είναι τακτοποιθμζνα, μακριά από διόδουσ εργαηομζνων και όχι πολφ μακριά. 
 Χρθςιμοποιοφνται ατομικά μζτρα προςταςίασ . 
 Κοντά ςτα ςθμεία εργαςίασ υπάρχουν κατάλλθλοι πυροςβεςτιρεσ. 
 Τα θλεκτρικά εργαλεία χρθςιμοποιοφνται όπωσ προβλζπεται και με το βοθκθτικό εξοπλιςμό τουσ. 
 Τα θλεκτρικά εργαλεία είναι ςε καλι κατάςταςθ και ςυντθροφνται βάςει προγράμματοσ μόνο από 

ειδικευμζνο θλεκτρολόγο. 
 

19. Κίνδυνοσ πυρκαϊάσ – εκριξεων  : ΠΙΘΑΝΟΝ 
 

20. Εργαςίεσ κοντά ςε υπόγεια δίκτυα : ΝΑΙ 

 Μελζτθ περιοχισ για προχπάρχοντα δίκτυα. 
 Το δίκτυο φυςικό αερίου ζχει πλιρθ αποτφπωςθ. 
 Σκόπιμο είναι θ υπάρχουςα πλθροφορία αποτφπωςθσ να επιβεβαιϊνεται ςτο πεδίο. 
 Ακριβισ προςδιοριςμόσ του είδουσ του δικτφου. 
 Ακριβισ προςδιοριςμόσ τθσ κζςθσ του δικτφου. 
 Μελζτθ αποφυγισ διαςταφρωςθσ ι παράλλθλθσ τοποκζτθςθσ . 
 Ακριβισ προςδιοριςμόσ του τρόπου εργαςίασ. 
 Ρροςεκτικι εκςκαφι (χειρονακτικά αν απαιτείται). 
 Εκςκαφι μόνο με κατάλλθλθ επίβλεψθ κοντά ςε αγωγοφσ φυςικοφ αερίου ι μζςθσ τάςθσ ΔΕΗ. 
 Εργαςίεσ μόνο με κατάλλθλθ επίβλεψθ κοντά ςε τμιματα αγωγϊν φυςικοφ αερίου ι μζςθσ τάςθσ ΔΕΗ. 
 Διακοπι εργαςιϊν όταν αποκαλυφκεί ι προκφψει υπόνοια φπαρξθσ υπογείου δικτφου και άμεςθ ενθμζρωςθ 

αρμοδίων. 
 Οι χειριςτζσ εκςκαπτικϊν μθχανθμάτων και οι εργαηόμενοι να μθν επεμβαίνουν μόνοι τουσ ςε τμιματα 

δικτφων αν δεν ζχουν πάρει ςαφείσ εντολζσ. 
 Ρλιρθσ αποκατάςταςθ τθσ επιςιμανςθσ των δικτφων. 
 Άμεςθ ενθμζρωςθ του αρμόδιου φορζα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. 
 Μόνωςθ τθσ κζςθσ του χειριςτι των εκςκαπτικϊν μθχανθμάτων. 
 

21. Εργαςίεσ ςε οδοφσ : ΝΑΙ 
 Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κα ενθμερϊνονται οι αρμόδιεσ αρχζσ και οι άμεςα ενδιαφερόμενοι. 
 Θα υπάρχει καλόσ ςχεδιαςμόσ (χρονικόσ και χωροταξικόσ) για τθν κίνθςθ των αυτοκινιτων, τροφοδοςία 

καταςτθμάτων, προςπζλαςθ ςε ςχολεία και χϊρουσ ιδιαίτερου πλθκυςμοφ, κλπ. 
 Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, κατάλθψθσ 

τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47,48) και θ τροπ. αυτοφ Ν. 3542/07 (αρ. 43,44). 
 Αυςτθρι τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ. 
 Εξαςφάλιςθ κίνθςθσ μζςων άμεςθσ βοικειασ. 
 Σιμανςθ όπωσ προβλζπεται και αν απαιτείται περίφραξθ. 
 Ελαχιςτοποίθςθ του παραγόμενου κορφβου. 
 Εξαςφάλιςθ προςταςίασ των διερχομζνων. 
 Καλόσ φωτιςμόσ του ζργου εάν απαιτοφνται εργαςίεσ τθ νφχτα. 
 Τιρθςθ αςτυνομικϊν διατάξεων για τθν λειτουργία εργοταξίων. 
 Ρροςοχι ςε εναζρια και υπόγεια δίκτυα. 
 Άριςτθ αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ. 
 Πλοι οι εργαηόμενοι κα φοροφν φωςφορίηοντα γιλζκα ςυνεχϊσ. 

 
22. Κίνδυνοσ εργατικοφ ατυχιματοσ από εργαλεία χειρόσ  :  ΝΑΙ 

 Οι εγκαταςτάςεισ, οι μθχανζσ και ο εξοπλιςμόσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των μθχανοκινιτων ι μθ 
εργαλείων  χειρόσ πρζπει: 

      α.   Να είναι ςωςτά ςχεδιαςμζνεσ και καταςκευαςμζνεσ 
          λαμβάνοντασ υπόψθ, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τισ 
          εργονομικζσ αρχζσ. 
      β.   Να διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ λειτουργίασ. 
      γ.   Να χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν εργαςία για 
          τθν οποία προορίηονται. 
      δ.   Να χρθςιμοποιοφνται από εργαηόμενουσ που  ζχουν λάβει 
          κατάλλθλθ εκπαίδευςθ. 
 Οι εγκαταςτάςεισ και τα όργανα υπό πίεςθ πρζπει να  παρακολουκοφνται και να υποβάλλονται ςε δοκιμζσ 

και ελζγχουσ κατά τακτά χρονικά διαςτιματα ςφμφωνα με τθν  ιςχφουςα νομοκεςία. 
 Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθ χριςθ φλόγιςτρων ϊςτε να αποφευχκοφν ατυχιματα.  
 Οι ςυγκολλιςεισ να γίνονται ςε χϊρουσ με επαρκι αεριςμό. 
 Οι κεφαλζσ των ςφυριϊν είναι ςτακερζσ και χωρίσ φκορζσ. 
 Οι επιφάνειεσ κοπισ πρζπει να διατθροφνται κοφτερζσ. 
 Οι λαβζσ ςτισ λίμεσ είναι ςτακερζσ. 



 Οι μφτεσ των κατςαβιδιϊν δεν ζχουν φκαρεί. 
 Ζλεγχοσ όλων των εργαλείων για τυχόν φκορζσ. 
 Χρθςιμοποίθςθ του κατάλλθλου εργαλείου για κάκε δουλειά. 
 Σωςτι ςυντιρθςθ, κακαριςμόσ και αποκικευςθ. 
 ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ χρθςιμοποίθςθ μθ μονωμζνων εργαλείων κοντά ςε θλεκτρικζσ ςυςκευζσ. 
 ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ χριςθ εργαλείων από ςίδθρο κοντά ςε εφφλεκτα υλικά και ςε εκριξιμεσ ατμόςφαιρεσ. 
 ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ τοποκζτθςθ εργαλείων πάνω ςε κράςπεδα ι κάγκελα από όπου μποροφν να πζςουν ςε 

χαμθλότερο επίπεδο. 
 

23. Θλεκτροςυγκολλιςεισ : ΟΧΙ. 
 

24. Οξυγονοκολλιςεισ : ΟΧΙ 
 

25. Κίνδυνοσ εργατικοφ ατυχιματοσ από δίςκο κοπισ  :  ΝΑΙ 
 Επιλογι του κατάλλθλου δίςκου. 
 Ζλεγχοσ του δίςκου για φκορζσ πριν τθ χρθςιμοποίθςθ του. 
 Σωςτι τοποκζτθςθ του δίςκου ςτον τροχό. 
 Οι τροχοί πρζπει να φζρουν το βοθκθτικό και προςτατευτικό εξοπλιςμό. 
 Οι εργαηόμενοι να χρθςιμοποιοφν τα προςτατευτικά μζςα τθσ αναπνοισ, τθσ ακοισ και των ματιϊν. 
 Εναλλαγι των χειριςτϊν και χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν γαντιϊν. 
 Επαρκισ αεριςμόσ του χϊρου εργαςίασ. 
 Το δάπεδο εργαςίασ πρζπει να είναι κακαρό και μθ γλιςτερό. 
 Τιρθςθ των κανόνων αςφαλοφσ λειτουργίασ των θλεκτρικϊν εργαλείων. 
 Εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτον αςφαλι χειριςμό του τροχοφ και ενθμζρωςθ για τουσ πικανοφσ 

κινδφνουσ και τραυματιςμοφσ. 
 Σωςτι και τακτικι ςυντιρθςθ των τροχϊν. 
 Απαγορεφεται θ χριςθ γαντιϊν ςε εργαςίεσ με τροχοφσ, δίςκουσ και γενικά εργαλεία με περιςτρεφόμενα 

μζρθ κοντά ςτο ςθμείο χειριςμοφ των. 
 

26. Διάφορεσ μθχανζσ : ΝΑΙ 
 Οι μθχανζσ φζρουν διακριτικά αςφαλοφσ λειτουργίασ και ποιότθτασ ΟΕ. 
 Κακοριςμόσ αςφαλϊν διαδικαςιϊν χειριςμοφ των μθχανϊν. 
 Εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτον αςφαλι χειριςμό των μθχανϊν. 
 Κατάλλθλθ ςιμανςθ του χϊρου κατά τθ λειτουργία των μθχανϊν. 
 Οι μθχανζσ ζχουν προφυλακτιρεσ και καλφμματα ςτα επικίνδυνα κινοφμενα μζρθ. 
 Χρθςιμοποίθςθ των κατάλλθλων μθχανϊν για ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ. 
 Χρθςιμοποίθςθ ατομικοφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ. 
 Γείωςθ των θλεκτρικϊν μθχανϊν. 
 Επαρκισ εξαεριςμόσ ςε κλειςτό χϊρο λειτουργίασ μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ. 
 Τακτικι και ςωςτι ςυντιρθςθ των μθχανϊν όπωσ προβλζπεται από τον καταςκευαςτι τουσ. 
 Πλεσ οι μθχανζσ είναι εφοδιαςμζνεσ με εγχειρίδιο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ςτα ελλθνικά. 
 Η ςυντιρθςθ των μθχανϊν γίνεται, όπωσ ορίηει ο καταςκευαςτισ τουσ. 
 Η εγκατάςταςθ των μθχανϊν γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι τουσ. 
 Απαγορεφεται τροποποιιςεισ, προςαρμογζσ ι μετακζςεισ τμθμάτων των μθχανϊν που δεν προβλζπονται 

από τον καταςκευαςτι. 
 Οι μθχανζσ χρθςιμοποιοφνται για το ςκοπό που ζχουν ςχεδιαςκεί. 
 Απαγορεφεται θ υπερφόρτωςθ των μθχανϊν. 

 
27. Κίνδυνοσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ υλικϊν  : ΝΑΙ 

 Μείωςθ όςο το δυνατόν περιςςότερο τθσ χειρωνακτικισ διακίνθςθσ φορτίων με υποκατάςταςθ τθσ από 
μθχανικά μζςα. 

 Υποβοικθςθ τθσ χειρονακτικισ διακίνθςθσ φορτίων με μθχανικά μζςα. 

 Εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτον ορκό τρόπο χειρονακτικισ διακίνθςθσ φορτίων. 
 Επιςιμανςθ ςτουσ εργαηόμενουσ των επικίνδυνων παραμζτρων και των ςθμείων ιδιαίτερθσ προςοχισ, κατά 

τθν χειρονακτικι διακίνθςθ, για αποφυγι τουσ. 
 Οι εργαηόμενοι να είναι ςε κατάλλθλθ φυςικι και ςωματικι κατάςταςθ χωρίσ μυοςκελετικά προβλιματα. 
 Επίβλεψθ για τθ ςωςτι εφαρμογι των οδθγιϊν και τεχνικϊν χειρονακτικισ διακίνθςθσ φορτίων. 

 Για τθ μεταφορά φορτίων επιλζγεται κάκε φορά το κατάλλθλο προςωπικό. 
 Τα φορτία ζχουν ςθμεία πιαςίματοσ και οι εργαηόμενοι φοροφν πάντα γάντια αποφεφγοντασ το γλίςτρθμα 

των φορτίων επάνω τουσ. 



 Αποφεφγονται χειρωνακτικζσ μετακινιςεισ όταν απαιτοφνται ςτροφζσ του κορμοφ, ςτάςθ προβόλου, 
ςυγκράτθςθ φορτίου ςε τεντωμζνα χζρια ςτθν ζκταςθ και γενικά κζςεισ του ςϊματοσ οι οποίεσ επιβαρφνουν 
ςθμαντικότατα το μυοςκελετικό ςφςτθμα. 
 

28. Κίνδυνοσ από υπόγειεσ και υποκαλάςςιεσ εργαςίεσ : ΟΧΙ 
 

29. Χριςθ ανυψωτικϊν μθχανθμάτων : ΝΑΙ  
 Κάκε ςυςκευι ι εξάρτθμα ανφψωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυςτατικϊν ςτοιχείων τουσ, των 

ςυνδζςμων, των αγκυρϊςεων και των ςτθριγμάτων τουσ, πρζπει: 
α.    Να ςχεδιάηονται και να καταςκευάηονται ςωςτά και να  ζχουν τθν απαραίτθτθ αντοχι για τθν 
χριςθ που  προορίηονται. 
β.    Να εγκακίςτανται και να χρθςιμοποιοφνται ςωςτά 
γ.    Να ςυντθροφνται ςε καλι κατάςταςθ λειτουργίασ 
δ.    Να παρακολουκοφνται και να υποβάλλονται ςε περιοδικζσ  δοκιμζσ και ελζγχουσ ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα  νομοκεςία. 
ε. Να χρθςιμοποιοφνται από εργαηόμενουσ που ζχουν εκπαιδευτεί κατάλλθλα και ζχουν εφοδιαςτεί 
με τισ  κατάλλθλεσ άδειεσ βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

 Κάκε ςυςκευι και εξάρτθμα ανφψωςθσ πρζπει να φζρει ευκρινϊσ ζνδειξθ του ανϊτατου επιτρεπόμενου 
φορτίου, ςφμφωνα με τισ εγκρίςεισ που απαιτοφνται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Οι ςυςκευζσ ανφψωςθσ, κακϊσ και τα εξαρτιματα τουσ, δεν μποροφν να χρθςιμοποιοφνται για ςκοποφσ 
διαφορετικοφσ από εκείνουσ για τουσ οποίουσ προορίηονται ςφμφωνα με τισ εγκρίςεισ που απαιτοφνται από 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Πλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία, άδειεσ, εγκρίςεισ κλπ. πρζπει να ευρίςκονται ςτο εργοτάξιο και να είναι ςτθ 
διάκεςθ των  ελεγκτικϊν αρχϊν. 

 Ο ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ ζχει τθ δυνατότθτα ανφψωςθσ του φορτίου. 
 Ο ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ ζχει ελεγχκεί πριν τθ χριςθ. 
 Ο ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ ζχει τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ. 
 Ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται είναι ο προβλεπόμενοσ και χωρίσ φκορζσ. 
 Οι χειριςτζσ ζχουν το κατάλλθλα προςόντα και εμπειρία. 
 Τα ςυρματόςχοινα είναι προςαρτθμζνα ςωςτά ςτο φορτίο. 
 Η περιοχι είναι αποκλειςμζνθ και με κατάλλθλθ ςθματοδότθςθ. 
 Οι εργαηόμενοι ςε γειτονικά ςθμεία ζχουν ενθμερωκεί. 
 Υπάρχει ςυνεχϊσ καλι ορατότθτα του φορτίου από τον χειριςτι ι υπάρχει ζμπειροσ κουμανταδόροσ. 
 Για μεγάλα φορτία χρθςιμοποιοφνται αζρθδεσ από ζμπειρο προςωπικό. 
 Οι ανυψωτικοί μθχανιςμοί βρίςκονται ςε κζςεισ όπου είναι εδραςμζνα καλά. 
 Απαγορεφεται θ ελεφκερθ αιϊρθςθ φορτίου. 
 Απαγορεφεται θ υπερφόρτωςθ του ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ. 
 Απαγορεφεται θ προςπάκεια πλάγιασ μεταφοράσ φορτίου. 
 Απαγορεφεται θ απότομθ ανφψωςθ / κατζβαςμα. 
 Απαγορεφεται θ διακίνθςθ φορτίων πάνω από εργαηόμενουσ. 
 Ρροςοχι όταν περιςςότεροι ανυψωτικοί μθχανιςμοί κινοφνται ςτθν ίδια περιοχι. 
 Εξαςφάλιςθ αντικεραυνικισ προςταςίασ. 
 

30. Εργαςίεσ ςε κλειςτοφσ χϊρουσ  : ΟΧΙ 
 

31. Χριςθ μθχανθμάτων ζργου : ΝΑΙ  
 Πλα τα οχιματα και τα χωματουργικά μθχανιματα κακϊσ και τα  μθχανιματα διακίνθςθσ υλικϊν πρζπει: 

α.   Να είναι ςωςτά ςχεδιαςμζνα και καταςκευαςμζνα λαμβάνοντασ υπόψθ, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τισ 
εργονομικζσ αρχζσ. 
β.   Να διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ λειτουργίασ και τυχόν μετατροπζσ να εγκρίνονται ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων. 
γ.   Να χρθςιμοποιοφνται ςωςτά και από πρόςωπα κατάλλθλα και εφοδιαςμζνα με τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Οι οδθγοί και χειριςτζσ των οχθμάτων και των χωματουργικϊν μθχανθμάτων κακϊσ και των μθχανθμάτων 
διακίνθςθσ υλικϊν πρζπει να ζχουν λάβει ειδικι εκπαίδευςθ και να διακζτουν  τθν απαιτοφμενθ από τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία άδεια. 

 Ρρζπει να λαμβάνονται προλθπτικά μζτρα ϊςτε να αποφεφγεται  θ πτϊςθ των εν λόγω οχθμάτων και των 
μθχανθμάτων ςτο χϊρο  εκςκαφισ ι ςτο νερό. 

 Τα χωματουργικά μθχανιματα και τα μθχανιματα διακίνθςθσ  υλικϊν πρζπει, να είναι εφοδιαςμζνα με τα 
κατάλλθλα ςυςτιματα ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του καταςκευαςτι, ϊςτε ο οδθγόσ να προςτατεφεται 
κατά τθσ ςφνκλιψθσ ςε περίπτωςθ ανατροπισ του μθχανιματοσ, κακϊσ και κατά τθσ πτϊςθσ  αντικειμζνων. 

 Πλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία, άδειεσ κλπ. πρζπει να  ςυνοδεφουν το μθχάνθμα ι τον οδθγό και να είναι ςτθ 
διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 



 Ζνα μθχάνθμα πρζπει να χρθςιμοποιείται μόνο για τθν(τισ) εργαςία (εσ) που ζχει καταςκευαςκεί. 
 Απαγορεφεται θ υπερφόρτωςθ μθχανιματοσ. 
 Μόνον αδειοφχοι χειριςτζσ επιτρζπεται να χειρίηονται τα μθχανιματα. 
 Η άδεια των χειριςτϊν πρζπει να είναι ςε ιςχφ. 
 Απαγορεφεται θ χριςθ ερπυςτριοφόρων μθχανθμάτων ςε άςφαλτο. 
 Είναι υποχρεωτικι θ ςυντιρθςθ και θ τιρθςθ καρτζλασ (βιβλίου) ςυντιρθςθσ για κάκε μθχάνθμα. 
 Απαγορεφονται οι αυτοςχεδιαςμοί ςτθ χριςθ και ςυντιρθςθ του μθχανιματοσ. 
 Πλα τα μθχανιματα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με πυροςβεςτιρα και φαρμακείο. 
 Πλα τα ςυςτιματα αςφάλειασ πρζπει να δουλεφουν καλϊσ. 
 Ο εξοπλιςμόσ των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων πρζπει να αναγράφει τθν ανυψωτικι ικανότθτα. 
 Ριςτοποιθτικό ανυψωτικισ ικανότθτασ απαιτείται για όλουσ τουσ γερανοφσ. 
 Η κζςθ του μθχανιματοσ δεν πρζπει να είναι επιςφαλισ για το ίδιο, τον χειριςτι ι τρίτουσ. 
 Πλα τα ΜΕ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με άδεια λειτουργίασ και πινακίδα "ΜΕ". 
 Η νταλίκα των αυτοκίνθτων φορτθγϊν πρζπει να είναι ςκεπαςμζνθ όταν μεταφζρεται λεπτόκοκκο υλικό 

(άμμοσ, 3Α). 
 Η επικεϊρθςθ των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων και του εξοπλιςμοφ ανυψϊςεωσ είναι υποχρεωτικι και πρζπει 

να καταγράφεται. 
 Ειδικά μζτρα πρζπει να λαμβάνονται λόγω εναζριων αγωγϊν ενζργειασ και τθλεπικοινωνιϊν. 
 Ρροςοχι ςτα υπόγεια δίκτυα κατά τθν εκςκαφι τάφρων. 
 Τα υδραυλικά ςφυριά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για ατυχιματα ςε υπόγεια δίκτυα. 
 Τα μθχανιματα πρζπει να ακινθτοποιοφνται πριν τθν ζναρξθ εργαςίασ ςυντιρθςθσ και να επιςθμαίνονται με 

τθν τοποκζτθςθ απαγορευτικϊν πινακίδων (πχ μθχάνθμα ςε ςυντιρθςθ). 
 

32. Εργαςίεσ επιμζτρθςθσ  : ΝΑΙ 

 Ο επιμετρθτισ πρζπει να ενθμερωκεί για τουσ κινδφνουσ ςτο εργοτάξιο γενικά. 
 Ο επιμετρθτισ οφείλει να ενθμερϊςει τον υπεφκυνο για τθν είςοδο του ςε χϊρουσ εργαςίασ. 
 Ο επιμετρθτισ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ των υπεφκυνων. 
 Ο επιμετρθτισ οφείλει να μθν μετακζτει, προςαρμόηει, καταςτρζφει ι ακυρϊνει οποιαδιποτε διάταξθ, 

μθχανιςμό, εξοπλιςμό ι οτιδιποτε άλλο. 
 Ο επιμετρθτισ οφείλει να ενθμερϊνει τουσ υπεφκυνουσ για οποιαδιποτε αλλαγι ςτο πρόγραμμά του. 
 

6. ΝΟΜΟΘΕΙΑ 
 
Συμπλθρωματικά των ανωτζρω, παρατίκενται οι διάφορεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τισ γενόμενεσ 
εργαςίεσ. 

ΕΡΓΑΙΕ 

ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ ΙΧΤΟΤΑ  ΝΟΜΟΘΕΙΑ 



 
 

Προετοιμαςία 
εργοταξίου 

Ρερίφραξθ,ςιμανςθ εργοταξίου. 
 
Σιμανςθ εγκαταςτάςεων αγωγϊν ατμϊν, κερμϊν,  υγρϊν ι 
αερίων 
Μζτρα αςφάλειασ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων (εντοπιςμόσ 
–μεταφορά δικτφων κτλ ) 
 
Σχζδιο διάςωςθσ- 
ζξοδοι κινδφνου- 
ηϊνεσ κινδφνου-κφρεσ– 
οδοί κυκλοφορίασ- 
ςχεδιαςμόσ χϊρων εργαςίασ 
 
Εξοπλιςμόσ Ατομικισ Ρροςταςίασ 

 κατά τθν εργαςία (ΜΑΡ) 
 
 
 
 
Ρυρόςβεςθ-αντιμετϊπιςθ πυρκαϊϊν 
 
 
Χϊροι υγιεινισ και υγειονομικόσ εξοπλιςμόσ 
 
 
Αϋ Βοικειεσ-Φαρμακείο 

ΡΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV, μζροσ Α, §3&18.1) 
ΡΔ 105/95  
ΡΔ 1073/81 (αρ. 93&95) 
 
ΡΔ 1073/81 (αρ. 75-79)  
ΡΔ 305/96 (αρ.12,παρ. IV, μζροσ Α, §2  
& μζροσ Β, τμιμα II, §2) 
 
Ν 1568/85 (αρ. 17,18&20) 
ΡΔ 305/9 (αρ. 12,παρ. IV,μζροσ Α, §3,9,10  
& μζροσ Β, §8,9) 
ΡΔ 1073/81 (αρ. 96, §2.κ) 
 
ΡΔ 396/94 (αρ. 4-10, παρ.I,II,III.) 
Ν 1430/84 (αρ.16&18) 
ΚΥΑ (αρ. πρωτ.οικ.Β.4373/1205/93) 
ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 8881/94) 
ΚΥΑ (αρ. πρωτ. οικ. Β 5261/190/97) 
 
ΡΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,μζροσ Α, §4) 
ΡΔ 105/95 (αρ.9,παρ. IV) 
ΡΔ 1073/81(αρ. 96) 
ΡΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,μζροσ Α,§ 14) 
ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV,μζροσ Α,§.13) 
 
ΡΔ 1073/81 (αρ. 110) 

ε  όλεσ  τισ  
εργαςίεσ 

 

Απαιτιςεισ ςιμανςθσ εκτελουμζνων ζργων εντόσ και  εκτόσ 
κατοικθμζνων περιοχϊν. 
 
 
 
Σιμανςθ εργαςιϊν που εκτελοφνται ςτισ οδοφσ-
εγκατάςταςθ μζςων ςιμανςθσ και ςθματοδότθςθσ-τιρθςθ 
μζτρων αςφάλειασ από τουσ εργαηόμενουσ-υποχρεϊςεισ 
κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν και εναπόκεςθ υλικϊν ςτισ 
οδοφσ-κατάλθψθ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου. 

 
Χριςθ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

ΥΑ  αρ.πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/502/1-7-2003  
*(Ζγκριςθ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ Σιμανςθσ 
Εκτελοφμενων Οδικϊν Ζργων εντόσ και εκτόσ 
κατοικθμζνων περιοχϊν ωσ ελάχιςτα όρια). 
 
Ν 2696/23-3-99 (αρ.9, 10, 44 §5, 47,48)  
Κϊδικασ Οδικισ  Κυκλοφορίασ  ( ΚΟΚ). 
 
 
 
 
ΡΔ  396/94  (αρ.9, § 4 , παρ. ΙΙΙ)  
ΡΔ 1073/71 (αρ.102,103,106,108) 
Ν 1430/84 (αρ. 16,18) 



Αϋ Βοικειεσ, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ 
εργαηόμενουσ , πρόλθψθ -αντιμετϊπιςθ πυρκαϊϊν & 
επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων 
 
Απαιτιςεισ αςφάλειασ φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, 
κινθτϊν προβολζων, καλωδίων τροφοδοςίασ κλπ –
εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ εργοταξίων. 
 
Συςτιματα αςφαλείασ,ςυντιρθςθ και ζλεγχοσ ςυςτθμάτων 
αςφαλείασ 
 
Ρροςταςία των εργαηομζνων από φυςικοφσ, χθμικοφσ και 
βιολογικοφσ παράγοντεσ    
 
 
 
 
 
 
 
Ρροςταςία των εργαηομζνων από μεταλλικό μόλυβδο & τισ 
ενϊςεισ ιόντων του. 
 
Ρροςταςία των εργαηομζνων από καρκινογόνουσ 
παράγοντεσ 
 
 
Γενικζσ απαιτιςεισ Υγιεινισ & Αςφάλειασ των εργαηομζνων 
ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ (αεριςμόσ- ζκκεςθ ςε ειδικοφσ 
κινδφνουσ - κερμοκραςία, φυςικόσ &  τεχνθτόσ φωτιςμόσ, 
χϊροι ανάπαυςθσ, ζγκυεσ & γαλουχοφςεσ μθτζρεσ, 
εργαηόμενοι με ειδικζσ ανάγκεσ, κφρεσ κινδφνου, 
εξαεριςμόσ δάπεδα, τοίχοι, οροφζσ, παράκυρα, φεγγίτεσ) 
 
Οργάνωςθ χρόνου εργαςίασ των εργαηομζνων 
 
Μζτρα προςταςίασ των νζων κατά τθν εργαςία 

ΡΔ 17/96 (αρ. 9) 
ΡΔ 1073/81 (αρ. 92,94,96) 
 
 
ΡΔ 1073/81 (αρ. 80-84) 
 
 
 
Ν1568/85 (αρ. 17, §3 & αρ. 19) 
 
 
Ν1568/85  (αρ. 24-28) 
ΡΔ 307/26-8-86 (αρ. 4 )  
ΡΔ 77/3-3-93   
ΡΔ  90/99   
ΡΔ 186/95  
ΡΔ174/97  
ΡΔ 338/01  
Ρ.Δ 339/01   
 
ΡΔ 94/87 (αρ. 2-14, παρ.  I,II,III,IV ) 
 
ΡΔ 399/17-12-94  
ΡΔ 127/5-4-2000  
ΡΔ 43/2003  
 
ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV,  
μζροσ Α ,  § 5,6,7,8,12,15,16,17, 
μζροσ Β, τμιμα Ι, § 1,2,3,4,5,6,7,11 &    

  τμιμα ΙΙ,  §1,3) 
Ν1568/85 (αρ.  21,32) 
 
 
Ρ.Δ 88/99  
 
Ρ.Δ 62/ 98  

Φόρτωςθ-εκφόρτωςθ-αποκικευςθ-ςτοίβαςθ-απόλθψθ-
ρίψθ-μεταφορά  υλικϊν και άλλων ςτοιχείων 
 
Αποβάκρεσ και ράμπεσ φόρτωςθσ. 
 
 
Μεταφορά-εναπόκεςθ υλικϊν με αμίαντο 
 
Μεταφορά ρευςτϊν-πυρακτωμζνων 
υλϊν με περονοφόρα οχιματα. 
 
Ρροφυλάξεισ των εργαηομζνων από κραδαςμοφσ 
 
Ρροφυλάξεισ των εργαηομζνων από το κόρυβο 
 
Ρροφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από 
χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων 
 
Συχνότθτα επίβλεψθσ εργαςιϊν και επικεϊρθςθσ 
ςυνεργείων. 
 
Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των  
εργαηομζνων για τθν τιρθςθ των μζτρων Αςφάλειασ και 
Υγείασ - Υποχρεϊςεισ εργοδοτϊν και εργαηομζνων.  

ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παρ.IV, μζροσ Β,  
τμιμα ΙΙ, § 4) 
ΡΔ 1073/81 (αρ. 85 – 91) 
ΡΔ 305/96  (αρ. 12, παρ. IV, μζροσ Α,  
§ 11) 
 
ΚΥΑ (αρ.πρωτ. 8243/1113/1991,αρ. 8) 
 
ΡΔ 216/78  
 
 
ΡΔ 176/2005  
 
ΡΔ 85/1991 (αρ. 1,6) 
ΡΔ 149/2006 (αρ. 3,4,5,6,7,8,9) 
ΡΔ 397/94  
 
 
ΡΔ 1073/81 (αρ.111) 
 
 
ΡΔ  305/96  (αρ.7, 8) 
ΡΔ 17/96 (αρ. 7,8,10,11,12,13,14) 



 
 
 

Εργαςίεσ 
ςυγκόλλθςθσ, 

οξυγονοκκοπισ 
& λοιπζσ κερμζσ 

εργαςίεσ  
 
 
 
 

Ζλεγχοσ ςτισ ςυςκευζσ, ςτα μζςα ςυγκολλιςεων, και 
απαιτιςεισ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ. 
 
Ρυροπροςταςία κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςυγκόλλθςθσ, 
οξυγονοκοπισ και λοιπϊν κερμϊν εργαςιϊν 
 
 
Ρροςταςία κατά τθ χριςθ και μεταφορά τετθγμζνων 
μετάλλων (μόλυβδοσ),ηεόντων  
υγρϊν (πίςςα) 
 
Ζλεγχοσ εξοπλιςμοφ υπό πίεςθ 
 
 
Χριςθ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

ΡΔ 95/78 (αρ. 3 – 9) 
 
 
ΡΔ 1073/81 (αρ. 96, § β και § γ)  
ΡΔ 70/90 (αρ. 15, § 5) 
Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7, Αποφ.7568 Φ.700.1/9-2-
96 
 
ΡΔ 1073/81 (αρ. 99) 
 
ΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.16289/330/19-5-99 ,  
αρ. 3,9,15) 
 
ΡΔ 95/78 (αρ. 10) 
ΡΔ1073/81 (αρ. 104) 
ΡΔ  396/94  (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ )  
Ν 1430/84 (αρ. 16,18) 



Ικριϊματα και 
κλίμακεσ. 

Εργαςίεσ ςε φψοσ. 
Εργαςίεσ ςε 

ςτζγεσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εργαςίεσ με ειδικοφσ κινδφνουσ 
 
Ρροςταςία από πτϊςθ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε 
φψοσ (κιγκλιδϊματα, δίχτυα προςταςίασ, ηϊνεσ αςφάλειασ 
κλπ.) 
 
Ικριϊματα και κλίμακεσ (ςχεδιαςμόσ, διαςταςιολόγθςθ, 
καταςκευι, επικεϊρθςθ, ςυντιρθςθ, εγκατάςταςθ 
ανυψωτικισ μθχανισ επί ικριϊματοσ, αςφαλισ διζλευςθ 
κάτω από αυτά κλπ.) 
 
Γενικζσ διατάξεισ για  τα  ικριϊματα ,κλίμακεσ και 
διαβάςεισ. 
 
Διατάξεισ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ για 
προςωρινζσ εργαςίεσ ςε φψοσ,ειδικζσ διατάξεισ για τθ 
χρθςιμοποίθςθ κλιμάκων ,ικριωμάτων, τεχνικϊν πρόςβαςθσ 
και τοποκζτθςθσ με τθ βοικεια ςχοινιϊν. 
 
Δάπεδα εργαςίασ, οδοί κυκλοφορίασ, πεηογζφυρεσ, 
εξζδρεσ, πλατφςκαλα, κεκλιμζνα επίπεδα ράμπεσ. 
 
Αςφαλισ κυκλοφορία πεηϊν, μθχανθμάτων, οχθμάτων. 
 
Ξφλινα ςτακερά ικριϊματα-ορκοςτάτεσ-ςφνδεςισ 
ορκοςτατϊν-εγκάρςιεσ δοκίδεσ-αντθρίδεσ-δάπεδα 
ικριωμάτων-ςφνδεςθ ικριωμάτων με οικοδομι -
προςτατευτικό προςτζγαςμα (ςκάφθ),κεκλιμζνα επίπεδα.. 
 
Κινθτά ικριϊματα 
Στακερά μεταλλικά ικριϊματα 
Κινθτά μεταλλικά ικριϊματα  (πφργοι) 
Ανθρτθμζνα ικριϊματα  
 
Εξαςφάλιςθ περάτων ξυλοτφπων και πλακϊν με προςωρινά 
κιγκλιδϊματα. 
 
Ρροςτατευτικά κιγκλιδϊματα-ςτθκαία  ςε φωταγωγοφσ, 
ανοίγματα δαπζδων, κλιμακοςτάςια κλπ. 
 
Φορθτζσ και ςτακερζσ κλίμακεσ-κυλιόμενεσ ςκάλεσ και 
κυλιόμενοι διάδρομοι 
 
 
 
Τα μεταλλικά Ικριϊματα πρζπει να ςυνοδεφονται από :      
ϋϋΒεβαίωςθ Εξζταςθσ Τφπουϋϋ 
 
 
 
 
 
Μζτρα  κατά  τθ  ςυναρμολόγθςθ,  επικάλυψθ, 
επιςκευι, ςυντιρθςθ και αποξιλωςθ ςτεγϊν. 
 
Χριςθ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) 
 
ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ,  § 5 ) 
 
ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, 
§παρ.6 )  
ΡΔ 1073/81 (αρ. 34-36)  
 
 
 
Ν1430/84 (αρ. 7-10) 
 
ΡΔ 155/2004 (αρ. 2) 
 
 
 
 
ΡΔ 1073/81 (αρ. 36-38) 
 
 
ΡΔ 1073/81 (αρ. 39) 
 
ΡΔ 778/80 (αρ. 4-11,16) 
 
 
 
 
ΡΔ 778/80  (αρ. 12) 
ΡΔ 778/80  (αρ. 13) 
ΡΔ 778/80  (αρ. 14) 
ΡΔ 778/80  (αρ. 15) 
 
ΡΔ 778/80 (αρ. 17) 
 
 
ΡΔ  778/80 (αρ. 20) 
ΡΔ  1073/81 (αρ. 40-42) 
 
ΡΔ  τθσ  22-12-33 
ΡΔ 17/78 
ΡΔ  1073/81 (αρ. 43,44) 
ΡΔ  305/96 (αρ. 12, παρ. IV,μζροσ Β,§10) 
 
ΚΥΑ (αρ.πρωτ.16440/Φ.10.4/445/93) 
(Κανονιςμόσ παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν αγορά 
ςυναρμολογοφμενων μεταλλικϊν ςτοιχείων για 
τθν αςφαλι καταςκευι και χριςθ μεταλλικϊν 
ςκαλωςιϊν) 
 
ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παρ.IV, μζροσ Α, §1.2  & μζροσ  
Β, §14) 
ΡΔ 778/80 (αρ. 18, 19) 
 
ΡΔ 1073/81 (αρ. 102 – 108) 
ΡΔ  396/94  (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ)  
Ν 1430/84  (αρ. 16,18) 



 
 

Εκςκαφζσ ( 
κεμελίων, 
τάφρων, 

φρεάτων, κλπ). 
Αντιςτθρίξεισ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εργαςίεσ με ειδικοφσ κινδφνουσ 
 
Ρροςδιοριςμόσ υπογείων καλωδίων και απομόνωςισ ι 
μεταφορά αυτϊν- 
αντιςτθρίξεισ πρανϊν, ομόρων κτιρίων  κλπ.- προφυλάξεισ 
από πτϊςθ ανκρϊπων, εξοπλιςμοφ , αντικειμζνων- ειςροι 
υδάτων- επάρκεια  εξαεριςμοφ -αςφαλισ τοποκζτθςθ 
προϊόντων εκςκαφισ- 
διαβάςεισ (γεφυρϊματα) διαβατϊν και οχθμάτων κλπ. 
 
Ρροφυλάξεισ για εκςκαφζσ εντόσ φδατοσ- 
προφυλάξεισ για εκςκαφζσ κεμελίων, τάφρων, φρεάτων 
ι ορυγμάτων ςε μεγάλα βάκθ. 
 
Ρροςταςία ςε ανοίγματα οριηόντιων και κατακόρυφων 
επιφανειϊν (φρεάτια, εκςκαφζσ,δεξαμενζσ,φωταγωγοί κλπ) 
 
Χριςθ Ατομικϊν μζςων Ρροςταςίασ  ( ΜΑΡ ) 
 
 
 
Ρρόςκετεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ κατά τθ διάρκεια 
των εκςκαφϊν και τθσ κεμελίωςθσ κτιρίων και δομικϊν 
ζργων. 

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) 
 
ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, §10  
και 
ΡΔ 1073/81 (αρ. 2 - 16) 
 
 
 
 
 
 
 
Ρ.Δ 1073/81 (αρ.  6,17) 
 
 
ΡΔ 1073/81 (αρ.  40,41,42) 
 
ΡΔ 1073/81 (αρ. 102-108) 
ΡΔ  396/94  (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ ) και 
Ν 1430/84 (αρ. 26,28) 
 
ΥΑ  αρ. 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 4) 
(Kτιριοδομικόσ κανονιςμόσ) 

 
Kαταςκευι 

δομικϊν ζργων. 
 (κτίρια, γζφυρεσ, 

τοίχοι 
αντιςτιριξθσ, 

δεξαμενζσ, κλπ.) 

 
 
 
 
 
 

 
Εργαςίεσ με ειδικοφσ κινδφνουσ 
 
Γενικζσ διατάξεισ αςφάλειασ 
(εγκαταςτάςεισ αςφάλειασ, επικεϊρθςθ 
ικριωμάτων, ςωςτι τοποκζτθςθ μθχανθμάτων ι ςυςκευϊν 
ςτθν οικοδομι, εκφόρτωςθ υλικϊν, εκτζλεςθ οικοδομικϊν 
εργαςιϊν κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ κλπ) 
 
Ρροςταςία κατά τθν καταςκευι, ςυναρμολόγθςθ 
και αποςυναρμολόγθςθ φερόντων οργανιςμϊν, ξυλοτφπων, 
βαρζων προκαταςκευαςμζνων  
ςτοιχείων και ςχεδιαςμόσ, υπολογιςμόσ και ςυντιρθςθ αυτϊν. 
 
Ρρόςκετεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ κατά τθν καταςκευι 
κτιρίων και δομικϊν ζργων και απαιτιςεισ για τθν αντοχι 
αυτϊν. 
 
Ρροςταςία από εξζχοντεσ ιλουσ ,ςφρματα κλπ 

 
ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) 
 
ΡΔ 778/1980 (αρ. 21) 
 
 
 
 
 
 
ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, § 12) 
 
 
 
 
ΥΑ 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 1,2,3 
-κτιριοδομικόσ κανονιςμόσ) 
 
ΡΔ  1073/81 (αρ.98) 



Κατεδαφίςεισ 

Εργαςίεσ με ειδικοφσ κινδφνουσ. 

 

Ρροκαταρκικζσ διαδικαςίεσ (γενικόσ ζλεγχοσ κτιρίου, ζλεγχοσ παροχϊν, 

ζλεγχοσ φπαρξθσ καταςκευϊν από αμίαντο, επικίνδυνων υαλοπινάκων 

κλπ.) 

Μελζτθ κατεδάφιςθσ, επίβλεψθ κατεδάφιςθσ. 

 

Γενικά προςτατευτικά μζτρα 

 

 

Ρροςταςία εργαηομζνων, κοινοφ και γειτονικϊν κτιρίων 

 

Ρρόςκετα  μζτρα  για  κατεδαφίςεισ με  τα χζρια,με μθχανικά μζςα και  

με εκρθκτικά. 

 

 

Κατεδαφίςεισ-Αποξθλϊςεισ με φλόγα αερίου. 

 

Απομάκρυνςθ δεξαμενϊν - δοχείων ευφλζκτων  ι τοξικϊν ουςιϊν,ι 

τμθμάτων καταςκευϊν που περιζχουν αμίαντο. 

 

Ομαδικζσ κατεδαφίςεισ - Άρςθ ερειπίων. 

Απαιτιςεισ για κατεδαφίςεισ  ειδικϊν ζργων  ι ςτοιχείων ζργων (ζργων εξ  

ωπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ι προεντεταμζνου,ζργων  φερομζνων υπό 

μεταλλικοφ  

 ςκελετοφ και κολωτϊν  ι αψιδωτϊν καταςκευϊν). 

 

Απαιτιςεισ για τα ςτακερά μεταλλικά ικριϊματα  που 

χρθςιμοποιοφνται για κατεδαφίςεισ με εργαλεία χειρόσ κατακορφφων 

ςτοιχείων  πάνω των τεςςάρων (4.00) μ., εςωτερικϊν τοίχων μεγάλου 

πάχουσ και φψουσ, δοκϊν ανεξαρτιτωσ φψουσ. 

 

Απαιτιςεισ  για κατεδαφίςεισ  με  μθχανικά  μζςα (επιμελισ απόκλθςθ 

τθσ επικίνδυνθσ περιοχισ , προςταςία εκ τθσ καταπτϊςεωσ ). 

 

Χριςθ Ατομικϊν Μζςων Ρροςταςίασ ( ΜΑΡ ) (προςταςία κρανίου 

,ποδιϊν, ματιϊν, χεριϊν  κ.λ.π). 

 

 

Ρροςτατευτικό προςτζγαςμα (ςκάφθ). 

 

Ειδικά μζτρα αςφάλειασ ςε κατεδαφίςεισ κτιρίων ι καταςκευϊν που 

περιζχουν εφκρυπτα μονωτικά υλικά από αμίαντο. 

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙI) 

 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ. 31245 /93 

 (αρ.2.1,11) 

 

 

 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 18-25) και 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ.2.2) 

    

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 /93(αρ. 3) 

 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 (αρ.5,6,7)   Ν 495/76 

(αρ.1,4,7,14)  

  ΡΔ 413/77  

 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 /93(αρ. 8 ) 

 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ. 9) 

 

 

 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ.10) 

ΡΔ 1073/81 (αρ.26-30) 

 

 

 

 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 31,32) 

ΡΔ  778/80 (αρ. 13) 

 

 

 

ΡΔ 1073/81 (αρ. 33) 

 

ΡΔ  396/94 (αρ.9, § 4 , παρ. ΙΙΙ) 

ΡΔ 1073/81 (αρ.102-108) 

Ν 1430/84 (αρ.16,18) 

 

ΡΔ 778/80 (αρ. 11) 

 

ΡΔ 70
α
/1988 (αρ.14, όπωσ αντικαταςτάκθκε με 

το αρ. 8 του  

ΡΔ 175/1997)  

ΚΥΑ 8243/1113/1991,  αρ.7) 



 
Kαταςκευι 

δομικϊν ζργων. 
 (κτίρια, γζφυρεσ, 

τοίχοι 
αντιςτιριξθσ, 

δεξαμενζσ, κλπ.) 
 

Εργαςίεσ με ειδικοφσ κινδφνουσ 
 
Γενικζσ διατάξεισ αςφάλειασ 
(εγκαταςτάςεισ αςφάλειασ, επικεϊρθςθ 
ικριωμάτων, ςωςτι τοποκζτθςθ μθχανθμάτων ι ςυςκευϊν ςτθν 
οικοδομι, εκφόρτωςθ υλικϊν, εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν 
κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ κλπ) 
 
Ρροςταςία κατά τθν καταςκευι, ςυναρμολόγθςθ 
και αποςυναρμολόγθςθ φερόντων οργανιςμϊν, ξυλοτφπων, βαρζων 
προκαταςκευαςμζνων  
ςτοιχείων και ςχεδιαςμόσ, υπολογιςμόσ και ςυντιρθςθ αυτϊν. 
 
Ρρόςκετεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ κατά τθν καταςκευι κτιρίων 
και δομικϊν ζργων και απαιτιςεισ για τθν αντοχι αυτϊν. 
 
Ρροςταςία από εξζχοντεσ ιλουσ ,ςφρματα κλπ 

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) 
 
ΡΔ 778/1980 (αρ. 21) 
 
 
 
 
 
 
ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, § 
12) 
 
 
ΥΑ 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 1,2,3 
-κτιριοδομικόσ κανονιςμόσ) 
 
ΡΔ  1073/81 (αρ.98) 

 
Χριςθ 
Μθχανθμάτων 
Ζργων 
(ανυψωτικϊν, 
χωματουργικϊν, 
διακίνθςθσ 
υλικϊν, 
οχθμάτων) , 
εξοπλιςμοφ 
εργαςίασ και 
μθχανϊν. 
 
 

Ζλεγχοσ λειτουργίασ και χειριςμοφ ανυψωτικϊν μθχανθμάτων-
Γενικζσ διατάξεισ 
 
Ανυψωτικά μθχανοκίνθτα μθχανιματα. 
 
Πργανα και εξαρτιματα ανυψωτικϊν μθχανθμάτων 
 
Χειριςμόσ και ζλεγχοσ ανυψωτικϊν μθχανθμάτων 
 
Χειροκίνθτα ανυψωτικά μθχανιματα  
 
Κανονιςμόσ Ελζγχων ανυψωτικϊν μθχανθμάτων (πιςτοποιθτικά 
καταλλθλότθτασ)  
 
Οδθγίεσ χειριςμοφ μθχανθμάτων με τθ βοικεια ςθμάτων με 
χειρονομίεσ 
 
Αυτοκίνθτα εγχφςεωσ ετοίμου ςκυροδζματοσ 
 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ και χειριςμοφ μθχανθμάτων 
(χωματουργικϊν διακίνθςθσ υλικϊν), οχθμάτων, 
εγκαταςτάςεων, μθχανϊν, εξοπλιςμοφ εργαςίασ. 

ΡΔ 305/96 (αρ.12 παρ. IV,μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, § 7) 
Ν 1430/84 (αρ. 11-15) 
 
ΡΔ  1073/81 (αρ. 52 – 57) 
 
  ΡΔ 1073/81 (αρ. 58 – 63) 
          
ΡΔ 1073/81 (αρ. 64 – 69)        
  
ΡΔ 1073/81 (αρ. 70,71) 
 
ΚΥΑ  (αρ.πρωτ. οικ.15085/593/25-8-03)  
 
 
ΡΔ 105/95 (παρ.IX) 
 
 
ΡΔ 1073/81 (αρ.72,73,74)         
 
ΡΔ 305/96 (αρκ.12, παρ. IV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ,    
§ 8 και 9) 
ΡΔ 1073/81 (αρ. 45 -51)  
Ν 1568/85   (αρ. 22 , 23) 
ΡΔ 395/94 (αρ. 3 – 9) 
ΡΔ 89/99 
ΡΔ 304/2000 
ΡΔ 155/2004 (αρ. 2) 
ΚΥΑ  (αρ.πρωτ Δ13ε/4800/30-5-03) 
ΡΔ 377/93  
ΡΔ 18/96  
ΡΔ 31/90     
ΡΔ 499/91 
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