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ΔΙΓΙΚΗΤΓΓΡΑΦΗΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
(πξνζαξκνζκέλεζηηοδηαηάμεηοηνπΛ.4872/9-3-2021) 

 
Α.ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ–ΣΟΙΥΔΙΑΣΟΤΔΡΓΟΤ 

 

Άξζξν1o 
Ζ παξνχζα Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ (Δ.Π..) πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο ζπκβαηηθνχο θαη 
ηερληθνχο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο Ξξφηππεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 
πνπ ηζρχνπλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηεο κειέηεο, ζα εθηειεζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ην αλσηέξσ έξγν,θαη 
αθνξά ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Θνπκετθσλ.  

 
Άξζξν2ν 

1. Νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ κε βάζε ηα θαζνξηδφκελα ζην ηεχρνο ηεο Ρερληθήο Ξεξηγξαθήο θαη 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο πεξεζίαο θαη πξνθχπηνπλ θαηά είδνο θαη ζπλνιηθή αμία απφ ηα ηεχρε 

ηνπ Ρηκνινγίνπ Κειέηεο θαη ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ Κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

2. Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε εθαξκνγή ησλ Κειεηψλ, ησλ Ρεπρψλ θαη ησλ Όξσλ πνπ έρνπλ 

εγθξηζεί γη’ απηφ θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ηεο Ρερληθήο Ξεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν3ν 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ε Γηεπζχλνπζα πεξεζία κπνξεί κε γξαπηέο δηαηαγέο 

ηεο πξνο ηνλ Αλάδνρν λα δηεπθξηλίδεη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ θαη λα παξέρεη 

ζπκπιεξσκαηηθά ή επεμεγεκαηηθά ζρέδηα. Δπίζεο κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ ηκεκαηηθή εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ θαζψο θαη ηε ζηαδηαθή εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο, ρσξίο εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ λα 

ζηνηρεηνζεηείηαη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ φκσο, αλεμάξηεηα απφ ηα αλσηέξσ, νθείιεη πξηλ ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα 

ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ηπρφλ αζάθεηεο ή ζεκεία πνπ απαηηνχλ δηεπθξίληζε θαη ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη 

γηα εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επζηάζεηα ηνπ έξγνπ ή ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα, λα δεηά 

απφ ηελ Γ/λνπζα πεξεζία έγγξαθεο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, αιιηψο βαξχλεηαη εμ νινθιήξνπ θαη 

ζην αθέξαην κε ηελ επζχλε (πνηληθή θαη αζηηθή) απφ ηελ εθηέιεζή ηνπο, πέξαλ ησλ επζπλψλ πνπ 

επηθνξηίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία θαη ηηο δ/μεηο γηα ηελ εθηέιεζε Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο γηα ηελ παξαγσγή θαη παξάδνζε έληερλνπ έξγνπ. 
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Β.ΗΠΣΝΠΔΠΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

 
Άξζξν4ν 

Ρν έξγν ηνπ ηίηινπ ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

α)Ρνπ Λ.3669/2008«Θχξσζε ηεο Θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ» (ΘΓΔ), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

β)Ρνπ Λ.4412/08-08-2016«Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

γ)Ρνπ λ.4782/21(ΦΔΘ36Α/9-3-2021):«Εκζςγσπονιζμόρ, απλοποίηζη και αναμόπθωζη ηος πςθμιζηικού 

πλαιζίος ηων δημοζίων ζςμβάζεων, ειδικόηεπερ πςθμίζειρ ππομηθειών ζηοςρ ηομείρ ηηρ άμςναρ και 

ηηρ αζθάλειαρ και άλλερ διαηάξειρ για ηην ανάπηςξη, ηιρ ςποδομέρ και ηην ςγεία.» φπσο ηζρχεη. 

δ) Ρνπ Λ. 4070/2012 (Φ.Δ.Θ. 82Α΄/10-4-2012) «Οπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, 

Κεηαθνξψλ,Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζηνλ νπνίν πεξηέρνληαη άξζξα κε ηα νπνία 

επηθέξνληαη αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο 

θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ πνπ θπξψζεθε κε ην Λ.3669/2008(Φ.Δ.Θ.116Α΄). 

ε) Ρνπ Λ. 4071/2012 (Φ.Δ.Θ. 85Α΄/11-04-2012) «Οπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε 

θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Νδεγίαο 2009/50/ΔΘ». 

ζη) Ρνπ Λ. 3852/2010 (Φ.Δ.Θ. 87Α΄/7-6-2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο–Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

δ) Ρσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε) θαη γεληθφηεξα θάζε 

δηάηαμεο (Λφκνο, Ξ.Γ., .Α.) θαη εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ 

δεκνζίσλ έξγσλ. 

ε)Ρεο Δγθπθιίνπ 6/14-1-2011 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξ. & Ζιεθηξ. Γηαθπβέξλεζεο 
«Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο απφ 1-1-2011». 
ζ)Ρνπ Ξ.Γ.7/2013 (ΦΔΘ26A΄/31-1-2013) «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη ινηπέο 

ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ λ. 3316/2005 «Αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»(Α΄ 42)», ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε Δγθ.6/14-1-2011. 

η)Ρεο «Γεληθήο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ Θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 

Γ.Γ.Γ./257/679/Φ.4/11.3.1974 (Φ.Δ.Θ. 370B’/1974) απφθαζε ηνπ ηφηε πνπξγείνπ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ, κε ηε δηεπθξίληζε φηη φπνπ ζ’ απηήλ αλαθέξνληαη δηαηάμεηο Λφκσλ, Ξξνεδξηθψλ 

Γηαηαγκάησλ, πνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, Θαλνληζκψλ θαη Ξξνδηαγξαθψλ λννχληαη νη αληηζηνίρσο 

ηζρχνπζεο κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηα εδάθηα α’, β’, γ’, θαη ε’ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηα 

αλαθεξφκελα ζην επφκελν άξζξν 5. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φπνπ ηα θαλνληζηηθά θείκελα απηήο (Δ.Π..) αληίθεηληαη ζηηο εγθξηλφκελεο κε ηελ 

αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν β) ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζεο Απφθαζε Διιεληθέο Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο (Δ.ΡΔ.Ξ.) παχνπλ  λα ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ Δ.ΡΔ.Ξ.(1-8-2012). 

 

Άξζξν5ν 

Γηα ην παξφλ έξγν έρνπλ ηζρχ: 

α. Ρα εγθεθξηκέλα Δληαία Ρηκνιφγηα έξγσλ Νδνπνηίαο, δξαπιηθψλ, Ιηκεληθψλ, Νηθνδνκηθψλ, Ξξαζίλνπ 

θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ, φπσο απηά έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί θαη ζπκπιεξσζεί κε ηελ 

αξηζκ. Ξξση. ΓΛΠ γ/νηθ./35577/ΦΛ466/04-05-2017Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΞΝΓΝΚΥΛ ΘΑΗ 

ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ (Φ.Δ.Θ.1746Β΄/19-5-2017). 

β. Νη ηεηξαθφζηεο ζαξάληα (440) Διιεληθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο (Δ.ΡΔ.Ξ.) πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ 

αξηζκ. Ξξση. ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ/273/17-7-2012(ΑΓΑ:Β4Γ71-191) (Φ.Δ.Θ.2221Β΄/30-7-2012) Απφθαζε ηνπ 

Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
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γ. Ν «Θαλνληζκφο Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο 2016» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 

Γ.Γ.Ρ../νηθ.3328/12-05-2016 Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ ΞΝ.ΚΔ.ΓΗ. (Φ.Δ.Θ.1561Β΄/02-06-2016), 

φπσο απηφο ηξνπνπνηείηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ αλσηέξσ Ρερληθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ 

Έξγσλ Νδνπνηίαο. 

δ. Ν «Διιεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηε Κειέηε θαη Θαηαζθεπή Έξγσλ απφ Νπιηζκέλν Πθπξφδεκα» πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. Γ17α/116/4/ΦΛ429/18-10-2000 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. 

(Φ.Δ.Θ.1329Β΄/6-11-2000). 

ε. Ν «Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Θαλνληζκφο» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. Γ17α/141/3/ΦΛ275/15-12-

1999 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. (Φ.Δ.Θ.2184Β΄/20-12-1999). 

ζη. Ν «Θαλνληζκφο Ρερλνινγίαο Σαιχβσλ Νπιηζκνχ Πθπξνδέκαηνο», πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 

αξηζκ.Γ14/92330/1-7-2008 Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. (Φ.Δ.Θ. 1416 Β΄/17.7.2008) 

(δηφξζσζεζθαικάησλΦΔΘ2113Β/13-10-2008). 

δ. Ζ αξηζκ. 15283/Φ7/422/8-8-1995 (Φ.Δ.Θ. 746 Β΄/30-8-1995) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Βηνκεραλίαο, 

Δλέξγεηαο θαη Ρερλνινγίαο κε ζέκα «Έιεγρνο πνηφηεηνοραιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο», φπσο 

απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ.27907/Φ7α9/571α/20-11-2000 (Φ.Δ.Θ.1488Β΄/6-12-2000) Απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

ε. Νη «Αλακνξθσκέλεο Νδεγίεο γηα ηελ αληηζεηζκηθή κειέηε γεθπξψλ (θείκελν θαη ζρφιηα)», πνπ 

εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζκ. ΓΚΔΝ γ/0/884/24-12-1999(εγθχθιηνο39) απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. 

ζ. Ν «Διιεληθφο Θαλνληζκφο Ρζηκέλησλ»(Ξ.Γ.244/1980), ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ΔΙΝΡΔΛ197-1 
«Ρζηκέλην-Κέξνο 1: Πχλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο γηα ηα θνηλά ηζηκέληα»  (κε 
βάζε ηελ αξηζκ. 16462/29/2001 Θνηλή Απφθαζε ησλ θππνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ.). 
η. Ζ αξηζκ. ΓΚΔΝ/ν/612/16-2-2011 Απφθαζε θππνπξγνχ ΞΝ.ΚΔ.ΓΗ (Φ.Δ.Θ. 702 Β΄/29-4-2011) κε 

ζέκα «Έγθξηζε Νδεγηψλ Κειεηψλ Νδηθψλ Έξγσλ γηα Ππζηήκαηα Αλαραίηηζεο Νρεκάησλ (ΝΚΝΔ –

ΠΑΝ)». 

ηα. Ζ «Ξξνδηαγξαθή Πήκαλζεο Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ Α.Ξ.ΓΗΞΑΓ/νηθ565/28-7-

2003 Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ.(Φ.Δ.Θ.946Β΄/9-7-2003). 

ηβ. Νπνηνηδήπνηε άιινη Θαλνληζκνί, Νδεγίεο θαη Ξξνδηαγξαθέο ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο (πέξαλ ησλ 

αλσηέξσ εηδηθφηεξα αλαθεξνκέλσλ)πνπ έρνπλ θπξσζεί, είηε κε Γηαηάγκαηα είηε κε πνπξγηθέο 

Απνθάζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβέξλεζεο. Δπίζεο νη δηαηάμεηο, Θαλνληζκνί 

θαη Ξξφηππα ησλ άιισλ Θξαηψλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο πεξεζίαο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη πξφβιεςε 

αλάινγε ζε αληίζηνηρνπο Θαλνληζκνχο θαη Ξξφηππα ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο. 

ηγ. Γηα ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ειέγρσλ πνηφηεηαο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ ε αξηζκ. Γ1748/ΝΗΘ./00-

188/18.1.1969 Απφθαζε ηνπ ηφηε πνπξγνχ Γεκνζίσλ Έξγσλ, ε νπνία φκσο ηζρχεη κφλν θαηά ην 

κέξνο ηεο πνπ ζπκβαηηθέο Ξξνδηαγξαθέο, Ππγγξαθέο πνρξεψζεσλ ή Θαλνληζκνί δελ επηβάιινπλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ δεηγκαηνιεςηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε κηα δεηγκαηνιεςία αληηζηνηρεί ν θαηά 

πεξίπησζε αξηζκφο δεηγκάησλ.
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Γ.ΔΙΓΙΚΔΤΠΟΥΡΔΩΔΙΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 
Άξζξν6ν 

1. Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη γηα δηαξθή θαη επαξθή ζήκαλζε φισλ ησλ ζέζεσλ ζηηο νπνίεο 

ζα εθηειεί εξγαζίεο, ηεξψληαο ζην αθέξαην φιεο ηηο δηαηάμεηο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ γηα ην 

αληηθείκελν απηφ, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε ή ππελζχκηζε γηα ηελ ηήξεζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ 

απηήο απφ πιεπξάο ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν πεξεζίαο. 

2. Ν Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη πξφζζεηε απνδεκίσζε πέξα απφ ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ γηα ηε 

ζήκαλζε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί. Θα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο (απφ αζηηθή θαη πνηληθή 

άπνςε)αλ απφ ζρεηηθή απφ πιεπξάο ηνπ ακέιεηα, απξνλνεζία, παξάιεηςε θιπ πξνθιεζνχλ αηπρήκαηα 

ή βιάβεο, γηα ηα νπνία ζα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ζην αθέξαην απηψλ πνπ ηα 

ππέζηεζαλ. 

3. Ν Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο (απφ αζηηθή θαη πνηληθή άπνςε), αλ απφ ζρεηηθή απφ 

πιεπξάο ηνπ ακέιεηα, απξνλνεζία, παξάιεηςε θιπ. πξνθιεζνχλ αηπρήκαηα ή βιάβεο, γηα ηα νπνία ζα 

έρεη θαη ηελ απνθιεηζηηθή ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ζην αθέξαην απηψλ πνπ ηα ππέζηεζαλ. 

 
Άξζξν7ν 

1. Ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο (απφ αζηηθή θαη πνηληθή άπνςε) γηα θάζε βιάβε πνπ ζα 

πξνθιεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζε ππάξρνληα έξγα είηε ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ, γη’ απηφ 

θαη νθείιεη λα νξγαλψζεη κε πξνζνρή ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε 

βιάβε. 

2. Πε πεξίπησζε πνπ ζα επηθέξεη βιάβε ζηα αλσηέξσ έξγα, Γεκφζηα ή ηξίησλ, νθείιεη ρσξίο ακέιεηα 

λα πξνβεί κε δαπάλεο ηνπ ζηελ απνθαηάζηαζή ηνπο, θαζψο θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ απνδεκηψζεσλ 

πνπ ηπρφλ ζα θαζνξηζηνχλ γηα ην ιφγν απηφ. 

 
Άξζξν8ν 

1. Ν Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο δαπάλεο πξνκήζεηαο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ απαξαίηεησλ γηα 

ηελ θαηαζθεπή δνθίκσλ πιηθψλ, είηε ηα πξνκεζεχεηαη απφ ηξίηνπο είηε ηα παξάγεη ν ίδηνο. 

2. Κε ηελ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζεσξείηαη φηη κειέηε ζε πιήξσο ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία 

ηνπ έξγνπ, ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά, δηάζεζε, απνζήθεπζε, 

δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ, ηελ χπαξμε εξγαηηθψλ ρεηξψλ, χδαηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζέζεηο 

απφιεςεο αδξαλψλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε θαη ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο, ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο 

γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ηα κέζα θαη ηηο επθνιίεο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ πξηλ 

ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο ζεσξείηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα θαη επάξθεηα ησλ πιηθψλ, είηε ηεο ζηελφηεξεο είηε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ 

έξγνπ, ζε πεξίπησζε δε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηαπηζηψλεηαη ηπρφλ ην αληίζεην, αθφκα θη 

αλ ηνχην νθείιεηαη ζε απξφβιεπηεο ή έθηαθηεο πεξηζηάζεηο, ν Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα 

πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο επί ηφπνπ δνθίκσλ πιηθψλ ζε επαξθείο πνζφηεηεο απφ νπνπδήπνηε, ρσξίο 

λα δηθαηνχηαη πξφζζεηε (πέξα απφ ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ) απνδεκίσζε γηα ην ιφγν απηφ. 

3. Θάζε δαπάλε γηα ηε δεκηνπξγία εγθαηάζηαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν παξαγσγήο πιηθψλ, πνπ ζα 

ελζσκαησζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηπρφλ κηζζσκάησλ ή απνδεκηψζεσλ) θαη δηακφξθσζε ησλ απαηηνχκελσλ ρψξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

θαη ηηο πξνζπειάζεηο πξνο απηήλ θαη γηα ηε δηάλνημε θαη ζπληήξεζε ησλ πξνζπειάζεσλ απηψλ 

βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ρσξίο απηφο λα δηθαηνχηαη θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε απφ ηνλ 

Θχξην ηνπ έξγνπ γηα ην ιφγν απηφ. Ν Αλάδνρνο επίζεο ππνρξενχηαη θαη βαξχλεηαη απνθιεηζηηθά κε 

φιεο ηηο ζρεηηθά απαηηνχκελεο δαπάλεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ εγθξίζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο πξνζπειάζεηο απηέο, πνπ δελ έρνπλ εμαζθαιηζηεί απφ πιεπξάο ηνπ Θπξίνπ 

ηνπ
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έξγνπ πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Όιεο νη αλαθεξφκελεο ζηελ 

παξνχζα παξάγξαθν δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

4. Ζ δνθηκφηεηα ησλ πξνο ελζσκάησζε πιηθψλ θαη ε πνηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ, ειέγρνληαη θαη’ 

αξρήλ απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, κε επζχλε ηνπ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 

ππνρξενχκελνο λα θνηλνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηνπ θαη ζηελ Γ/λνπζα πεξεζία θαη είλαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ελζσκάησζε ζην έξγν θαθήο πνηφηεηαο ή αδφθηκσλ ή ειαηησκαηηθψλ 

πιηθψλ. Ζ Γ/λνπζα πεξεζία δε δεζκεχεηαη απ’ απηά θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ελεξγεί 

αλεμάξηεηνπο έιεγρνπο κε δηθή ηεο δεηγκαηνιεςία θαη δνθηκέο, κε ηα εξγαζηήξηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 

άιια αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα πνπ ζα επηιέμεη ε πεξεζία, κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο ζε απηά. Ν Αλάδνρνο ζ’ απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο,ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ εξγαζηεξηαθφ ή θαη άιιν εμνπιηζκφ 

ηνπ θαζψο θαη πξνζσπηθφ θαη κέζα ζηελ Γ/λνπζα πεξεζία θαη ηα Δξγαζηήξηα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ ειέγρνπ. 

 
Άξζξν9ν 

1. Ζ δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο ηνπ θαη ε επί 

ηφπνπ ηνπ έξγνπ παξνπζία Ρερληθνχ Πηειέρνπο ή Ρερληθνχ παιιήινπ ηεο Αλαδφρνπ Δξγνιεπηηθήο 

Δπηρείξεζεο (άξζξν 139 ηνπ Λ.4412/2016) ζα αζθείηαη απφ εηδηθά πξνο ηνχ ην δηνξηδφκελν 

Γηπισκαηνχρν Κεραληθφ Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, κε εκπεηξία ζε εθηέιεζε έξγσλ 

νδνπνηίαο. 

2. Δθηφο ηνπ αλσηέξσ Κεραληθνχ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ επηηφπνπ ηνπ έξγνπ 

παξνπζία (κε βάζε ην άξζξν 139 ηνπ Λ. 4412/2016) ελφο δηπισκαηνχρνπ Κεραληθνχ κε εκπεηξία ζε 

εθηέιεζε δεκφζησλ έξγσλ (έλαο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο Α.Δ.Η. θαη 

έλαο πηπρηνχρνο Ρ.Δ.Η.) 

3. Ρν έγγξαθν δηνξηζκνχ ησλ αλσηέξσ Κεραληθψλ (ζπλνδεπφκελν απφ φια ηα απαηηνχκελα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά) πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν πεξεζία κέζα ζε 

δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηε κέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ. 

4. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζε θαζέλαλ απφ ηνπο Κεραληθνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηελ πιεξεμνπζηφηεηα (θαη λα ππνβάιεη ην ζρεηηθφ 

Ππκβνιαηνγξαθηθφ Ξιεξεμνχζην ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν πεξεζία καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ) γηα ηελ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππνγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 143ηνπ Λ.4412/2016 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 62 ηνπ 

Λ. 4782/2021, θαζψο θαη ηνπ Ρεχρνπο Θαηακεηξήζεσλ θαη ηνπ Ζκεξνινγίνπ ηνπ έξγνπ. 

Νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ηερληθνχο απηνχο ζηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, κπνξεί ε πεξεζία 

λα ηνλ ραξαθηεξίζεη σο κε απνδεθηφ θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη αηηηνιφγεζε γη’ 

απηφ. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ππφςε ηερληθφ, κέζα ζε δέθα 
(10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

5. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ κφληκε δηακνλή ησλ αλσηέξσ Κεραληθψλ ζηνλ ηφπν θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πξάγκα πνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο 

απνδνρήο ηνπο απφ ηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν πεξεζία. 

6. Αλάινγα κε ηα αλσηέξσ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ν Αλάδνρνο ζηε 

Γηεπζχλνπζα ην έξγν πεξεζία γηα ηα ηπρφλ Ρερληθά Πηειέρε ή Ρερληθνχο παιιήινπο ηνπ (πέξαλ 

ησλ αλσηέξσ Κεραληθψλ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη’ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ38ηνπΛ.3669/2008. 

7. Ν αλάδνρνο καδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία 

ην Κεηξψν ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. ΓΛΠγ/νηθ.38108/ΦΛ466 (Φ.Δ.Θ. Β΄ 1956/07-06-

2017) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Κεηαθνξψλ θαη πνδνκψλ.
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Άξζξν10ν 

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ζε πεξίπησζε πνπ ζα ηνπ δνζεί ζρεηηθή εληνιή απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

ην έξγν πεξεζία, λα εθηειέζεη ζηα πιαίζηα ηεο Πχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πεξηνξηζκέλεο 

έθηαζεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο (πεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ ηπρφλ απνθαιχςεσλ, πξνζσξηλψλ 

ηνπνζεηήζεσλ θαη κεηαηνπίζεσλ ή αλαθαηαζθεπψλ δηθηχσλ Πηξαηνχ θαη Νξγαληζκψλ Θνηλήο 

Υθέιεηαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηνχην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

έξγνπ), εάλ θαη εθφζνλ νη κεηαηνπίζεηο θαη νη αλαθαηαζθεπέο ησλ δηθηχσλ Θ.Ν. δελ εθηειεζζνχλ απφ 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο Νξγαληζκνχο κε ίδηεο δαπάλεο ηνπο. Δπίζεο ζα πεξηιακβάλνληαη πξνκήζεηεο 

δηαθφξσλ πιηθψλ, εκεξνκίζζηα κεραλεκάησλ έξγσλ θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ θαζψο θαη 

εκεξνκίζζηα εξγαηψλ θαη ηερληηψλ γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ αλσηέξσ δηθηχσλ, ζηελ πεξίπησζε 

θαηαζηξνθήο ηνπο. Δπίζεο ζα πεξηιακβάλνληαη εκεξνκίζζηα εξγαηψλ θαη κεραλεκάησλ γηα 

πξνζσξηλέο απνμειψζεηο θαη κεηαηνπίζεηο πεξηθξάμεσλ πνπ ζα δηαηεξεζνχλ αιιά πξνζσξηλά 

εκπνδίδνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 
Άξζξν11ν 

1. Ζ χπαξμε Ρερληθήο Κειέηεο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ην λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηε 

δηάζεζή ηνπο ζηνηρεία απφ ηελ πεξεζία θαη λα ππνβάιιεη γξαπηψο ηπρφλ επηζεκάλζεηο ηνπ θαη 

πξνηάζεηο γηα ζπκπιήξσζε, ηξνπνπνίεζε ή βειηηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Ν έιεγρνο ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ππάγεηαη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη 

θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν. 

2. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηηο Κειέηεο, ηα Ρεχρε θαη 

ηνπο Όξνπο πνπ έρνπλ εγθξηζεί γη’ απηφ θαη αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο Ρερληθήο Ξεξηγξαθήο 

ηνπ έξγνπ. Όκσο είλαη θαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη, κε δαπάλεο ηνπ θαη ρσξίο θακία ακνηβή ή 

πξφζζεηε (πέξα απφ ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ) απνδεκίσζή ηνπ γηα ην ιφγν απηφ, 

νπνηαδήπνηε ηξνπνπνηεηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή Κειέηε, γηα ηελ νπνία ζα ηνπ δνζεί ζρεηηθή 

γξαπηή εληνιή απφ ηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν πεξεζία, εθαξκφδνληαο ηηο νδεγίεο, ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ ζα πεξηέρνληαη ζηελ εληνιή απηή. Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

εθαξκφζεη νπνηαδήπνηε εγθεθξηκέλε ηξνπνπνηεηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή Κειέηε, πνπ ζα ηνπ 

θνηλνπνηεζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν πεξεζία, επίζεο ρσξίο θακία πξφζζεηε (πέξα απφ ηηο 

ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ) απνδεκίσζή ηνπ θαη ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη θακία απαίηεζε 

ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηηκψλ ησλ εξγαζηψλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή 

ηξνπνπνηεηηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο Κειέηεο. 

3. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη ηφζν θαηά ηελ ζχληαμε ησλ κειεηψλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ λα ηεξεί ηνπο ηζρχνληεο Θαλνληζκνχο θαη Ξξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ηηο 

Δγθπθιίνπο ηεο πεξεζίαο. 

4. Ρα θαζνξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν ζρεηηθά κε ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ηνπ Αλαδφρνπ 

ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απφ πιεπξάο ηνπ Αλαδφρνπ ζα εθαξκνζηνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 γηα εξγαζίεο, νη νπνίεο γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν (αθφκα θαη ρσξίο επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ) δελ ζα εθηειεζηνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 

Άξζξν12νΔθπξνζώπεζεαλαδόρνπ 
 

Γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ αλαδφρνπ ηζρχεη ην άξζξν 143 ηνπ λ.4412/2016 φπσο απηφ 

αληηθαηαζηάζεθε κεην άξζξν 62ηνπλ.4782/2021 
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Άξζξν 13νπνθαηάζηαζε αλαδφρνπ 
 

Γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 164 ηνπ λ.4412/2016 φπσο απηφ 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 80 ηνπ λ.4782/2021. 

 

Άξζξν14νΓηνηθεηηθήεπίιπζεζπκβαηηθώλ δηαθνξώλ 
 

Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ λ.4412/2016 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 87 ηνπ 

λ.4782/2021. 

 

Άξζξν15νΓηαηηεηηθήεπίιπζεδηαθνξώλ 
 

Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ λ.4412/2016 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 88 

ηνπ λ.4782/2021. 

 
 

Γ.ΔΠΙΜΔΣΡΗΗΣΩΝΔΡΓΑΙΩΝ 

 

Άξζξν16ν 

Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Ρηκνιφγην ηεο 

Κειέηεο,ηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ N. 4412/2016 θαη ηηο Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη εξγαζίεο πνπ ηπρφλ ζα γίλνπλ πέξα απφ ηηο ζπκβαηηθά 

απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο δελ ζα αλαγλσξίδνληαη γηα πιεξσκή ηνπ Αλάδνρνπ, έζησ θαη αλ απηέο 

θαζηζηνχλ ην έξγν αζθαιέζηεξν ή ζηεξεφηεξν, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016πνπ αθνξνχλ ειαηησκαηηθέο θαηαζθεπέο. 

 

Άξζξν17ν 

Κε δαπάλε θαη θξνληίδα ηνπ Αλάδνρνπ θαη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ, ζα παξαδνζνχλ απφ απηφλ ζηελ Γ/λνπζα ην έξγν πεξεζία θαηλνχξηα βηβιία 

θαηακέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ κε δηπιφηππα αξηζκεκέλα θχιια, ζην πάλσ κέξνο ησλ νπνίσλ ζα 

αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ θαη ε επσλπκία ηνπ Αλάδνρνπ. 

 

Άξζξν18ν 

Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα 

ζπλεξγεία θαη κέζα (κεηαθνξηθά θ.α.)γηα ηνλ απφ πιεπξάο ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο 

νπνηνλδήπνηε έιεγρν θαη γηα ηε ιήςε ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εξγαζηψλ, πνπ ζα γίλεηαη κε 

ηελ ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Αλάδνρν παξνπζία ελφο (αλάινγα κε ην είδνο ησλ ειεγρφκελσλ ή 

κεηξνχκελσλ εξγαζηψλ) απφ ηνπο Κεραληθνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο Δηδηθήο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ. 

Πε θάζε πεξίπησζε εξγαζηψλ πνπ κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπο ζα γίλνπλ “αθαλείο”, ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηεί ηελ Γηεπζχλνπζα ηνπ έξγνπ πεξεζία, πξηλ θαη κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ απηψλ, γηα ηε ιήςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αθξηβή θαηακέηξεζή ηνπο. 

Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηεο εηδνπνίεζεο απηήο, ν Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη 

απνδεκίσζε νχηε γηα ηε κεηαγελέζηεξε απνθάιπςε (έζησ θαη κε άξζε άιισλ) ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ, 

νχηε θαη γηα ηπρφλ ζε βάξνο ηνπ ιάζνο θαηά ηελ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ. 
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Δ. ΠΡΟΘΔΜΙΔ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΟΙΝΙΚΔΡΗΣΡΔ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΟΦΔΛΗΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Άξζξν19ν:Πξνζεζκία 

 

1. Γηα ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ νξίδεηαη ζπλνιηθή πξνζεζκία ηεζζάξσλ κελώλ(4) 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

2. Νξίδνληαη νη εμήο ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο: 

 

 

1ε Ρκεκαηηθή πξνζεζκία : Όρη αξγφηεξα απφ έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 

αλάδνρν νινθιεξψλνληαη , ππνβάιινληαη ε/θαη παξαδίδνληαη : 

 

. 

1. Ρν πξφγξακκα γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. 

2. Απνπεξάησζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ αλαδφρνπ (Θαζαξηζκφο, πεξίθξαμε εξγνηαμίνπ εξγνηαμηαθέο παξνρέο θαη θαηαζθεπέο 

εμππεξέηεζεο). 

3. ΞΞΔ 

 

2ε Ρκεκαηηθή πξνζεζκία : Όρη αξγφηεξα απφ δχν  (2) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 

αλάδνρν νινθιεξψλνληαη , θαηαζθεπάδνληαη : 

 

Νη εξγαζίεο ζηαηηθήο ελίζρπζεο ζην Γεκνηηθφ Πρνιείν Θνπκετθσλ.  

 

3ε Ρκεκαηηθή πξνζεζκία : Ρν ππφινηπν ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ, θαηαζθεπάδνληαη : 

 

Νινθιεξσζε εξγαζηψλ  

 

3. Θαηά ηελ ζχληαμε θαη έγθξηζε ηνπ Σξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα ιεθζεί ππφςε 

φηη ε ρξνληθή θιηκάθσζε θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο εθηέιεζεο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ κεηαμχ ηνπο 

πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξφπν πνπ: 

α. Λα εμππεξεηείηαη ε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο. 

β. Λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαξθήο, πιήξεο θαη αθψιπηε ζπιινγή θαη παξνρέηεπζε ησλ φκβξησλ πδάησλ 

θαη  ε παξνρή χδαηνο ζε φιν ηνλ νηθηζκφ, ζε φιν ην κήθνο αλάπηπμεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κε 

ηξφπν πνπ λα απνθιείεηαη ε απφ ηα φκβξηα ή απφ άιιεο αηηίεο πξφθιεζε νπνηαζδήπνηε θζνξάο ή 

βιάβεο ζηηο ηδηνθηεζίεο ή πξφβιεκα πδξνδφηεζεο ζηνπο θαηνίθνπο. Αλ ζπκβνχλ ηέηνηεο θζνξέο ή 

βιάβεο ή εθηεηακέλα πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο δηαθνπήο χδξεπζεο ηζρχνπλ, αλαιφγσο 

εθαξκνδφκελα, ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο Δηδηθήο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ. 

4. Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ βαξχλεηαη απνθιεηζηηθά γηα θάζε θαζπζηέξεζε πνπ ζα πξνθχςεη απφ 

ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα ηνπ ηδίνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, φπσο επίζεο βαξχλεηαη 

απνθιεηζηηθά γηα θάζε θαζπζηέξεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα ζεκεησζεί είηε απφ ηελ κε έγθαηξε εθηέιεζε 

ησλ εληνιψλ ηεο πεξεζίαο, είηε απφ άξζε αδφθηκσλ πιηθψλ θαη ειαηησκαηηθά θαηαζθεπαζκέλσλ επί 

κέξνπο έξγσλ ή ηέινο απφ έιιεηςε κέζσλ (κεραλεκάησλ, πξνζσπηθνχ θ.ι.π.). 

5. Πε πεξίπησζε έγθξηζεο παξάηαζεο ζπλνιηθήο ε ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο, άλεπ ππαηηηφηεηαο ηνπ 

Αλαδφρνπ, ν ηειεπηαίνο δεδηθαηνχηαη θακία  πξφζζεηε απνδεκίσζε ιφγσ ηεο παξάηαζεο απηήο,πέξαλ 

ηεο λφκηκεο αλαζεψξεζεο. 
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Άξζξν20ν:Υξνλνδηάγξακκαθαηαζθεπήοεξγαζηώλ 
 

1. Ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε δέθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν 

πεξεζία ην Σξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 145 ηνπ 

Λ.4412/2016 κε βάζε ην νπνίν ζα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ. Ρν αλσηέξσ ρξνλνδηάγξακκα, 

ζα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο ην πνιχ αλά κήλα, ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα 

εθηειεζζνχλ. 

2. Θαηά ηε ζχληαμε ηνπ Σξνλνδηαγξάκκαηνο ζα ιεθζνχλ ππνρξεσηηθά ππφςε νη ζρεηηθέο ππνδείμεηο 

θαη δεζκεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο Ρερληθήο Ξεξηγξαθήο θαη ζε άιια ζπκβαηηθά Ρεχρε 

θαη Όξνπο σο πξνο ην ρξφλν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 

3. Ρν Σξνλνδηάγξακκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ Έθζεζε ζηελ νπνία : 

α) Θα γίλεηαη αηηηνιφγεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κε βάζε ηελ ηήξεζε φισλ 

ησλ ρξνληθψλ ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη δεζκεχζεσλ θαη ζα αλαθέξνληαη ηπρφλ εηδηθέο, θαηά ηελ άπνςε 

ηνπ εξγνιάβνπ, ζπλζήθεο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηα κέηξα πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη επί φισλ 

ησλ επί κέξνπο ζεκάησλ. Ρα κέηξα απηά ζα βξίζθνληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Πχκβαζεο, ηνπ Λφκνπ, 

ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο έληερλεο δφκεζεο. 

β) Θα αλαπηχζζεηαη αλαιπηηθά ε θηινζνθία ζχληαμεο ηνπ Σξνλνδηαγξάκκαηνο, γεληθά αιιά θαη 

εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο Δηδηθήο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ. 

γ) Θα ζεκεηψλεηαη αλαιπηηθά θαη κε πιήξε ζηνηρεία ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 
Άξζξν21ν:Ηκεξνιόγηνέξγνπ 
 

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ιεπηνκέξεηεο, ειεθηξνληθφ εκεξνιφγην εξγαζηψλ θαη θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 

ζε ειεχζεξν ινγηζκηθφ επξείαο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ην Λ. 4412/2016 φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 65 ηνπ Λ. 4872/2021. Ρν ηερληθφ ζηέιερνο πνπ ηεξεί κε εληνιή ηνπ 

αλαδφρνπ ην εκεξνιφγην γλσζηνπνηείηαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζηε δηεπζχλνπζα 

ππεξεζία. Ρν εκεξνιφγην ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη αλαγξάθνληαη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ζε απηφ: 

 

Α). Πηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ 

Β) Αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ κε 

εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε.  

Γ) Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα θαζψο θαη ηα κεραλήκαηα ζε εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ 

εξγνδφηε. 

Γ) ζέζε θαη πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ. Αθνξά ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη πξφνδνο ή δελ 

εθηεινχληαη αιιά θαη νη ζρεηηθνί ιφγνη. 

Δ) ψξα έλαξμεο θαη πέξαηνο θξίζηκσλ εξγαζηψλ εληφο ηεο εκέξαο 

ΠΡ) αθίμεηο θαη αλαρσξήζεηο θχξηνπ εμνπιηζκνχ 

Ε) Ππλζήθεο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ. Δπίζεο λα θαηαγξάθνληαη ηξνπνπνηήζεηο ή πξνβιήκαηα κε ηηο 

ξπζκίζεηο θαη ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ.  

Ζ) ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά θαη νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο. 

Θ) εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο  

Η) θαζπζηεξήζεηο, δπζθνιίεο, αηπρήκαηα, δεκηέο, κε ζπλήζεηο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ θαζπζηεξήζεηο, 

ν ρξφλνο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ή επαλάιεςεοεξγαζηψλ 

ΗΑ) νη εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επβιεςεο 

ΗΒ) έθηαθηα πεξηζηαηηθά  
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ΙΓ) Πεκαληηθέο επηζθέςεηο ή επηθνηλσλίεο κε ην δεκφζην ή ηνπηθέο αξρέο ή παξφδηνπο ηδηνθηήηεο. 

ΗΓ)θάζε άιιν κε ην έξγν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν 

 

Ρν εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ ππνγξάθεηαη κε ςεθηαθή ή ρεηξφγξαθε ππνγξαθή απφ ηνλ ηεξνχληα απηφ θαη 

απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ή ηδηνρείξσο ζηνλ πξντζηάκελνηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη ζηνλ 

επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ. Ν επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ ειέγρεη θαη δηνξζψλεη ην εκεξνιφγην, αλ απαηηείηαη, θαη 

ην ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ.  

 

Ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ειέγρεη ηηο εγγξαθέο θαη δχλαηαη λα απνξξίςεη φζεο εμ 

απηψλ θξίλεη σο αλαθξηβείο, ελψ κπνξεί λα ρνξεγήζεη εληνιή πξνο ηνλ αλάδνρν γηα ηελ εγγξαθή ζην 

εκεξνιφγην θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν ή λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ ηήξεζε θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, είλαη δπλαηφ λα δεηεζεί απφ ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία λα θαηαγξάθνληαη 

γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο κε ζθαξηθήκαηα, θσηνγξαθίεο θαηαγξαθέο κε Video ;ή άιιεο κεζφδνπο 

θαηαγξαθήο νπηηθψλ κέζσλ. 

 

Πε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ Λ. 4412/16 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 65 ηνπ Λ.4872/21, ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα θαζεκεξηλή 

ηήξεζε εκεξνινγίνπ, επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα ηνπ πνζνχ ησλ 100 επξψ γηα θάζε εκέξα 

παξάιεηςεο. Ζ εηδηθή πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη απφ ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία, χζηεξα απφ εηδηθή 

πξφζθιεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο, ζηελ νπνία ν επηβιέπσλ αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ παξάιεηςε 

ηήξεζεο. Νη έγγξαθεο ηνπ εκεξνινγίνπ δελ απνηεινχλ πιήξε απφδεημε γηα ηα γεγνλφηα πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζε απηφ, ζπλεθηηκψληαη φκσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ινηπά έγγξαθα, εθφζνλ ηνχην θέξεη 

βεβαία ρξνλνινγία, πνπ απνδεηθλχεη ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ηνπ.   

 

 

Άξζξν 22ν:Ξνηληθέοξήηξεο 

 

Γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο νη πνηληθέο ξήηξεο, ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

148ηνπΛ.4412/2016, θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

α) Γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ, ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ 

γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Πχκβαζε αξρηθήο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. 

β)Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο, σο άλσ, νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%)ηεο κέζεο 

εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. 

Νη ζπλνιηθέο πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ 

επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ ην πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Ξ.Α. 

Γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ, ππέξβαζεο θάζε ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ 

άξζξνπ 15 ηεο παξνχζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 0,00010ΣΠ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πξψησλ 

δέθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη 0,00020ΣΠ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ επφκελσλ 

δέθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, φπνπ Π ε αμία ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, πιελ αλαζεψξεζεο θαη 

Φ.Ξ.Α. 

Νη ζπλνιηθέο πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ 

επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ ζε πνζνζηφ ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηεο αμίαο ηεο Πχκβαζεο ρσξίο Φ.Ξ.Α. 

 

Άξζξν23ν :Ξξνθαηαβνιέο 
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Δίλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ζηνλ αλάδνρν έληνθεο πξνθαηαβνιήο (έσο πνζνζηφ 5% ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Ξ.Α.). Ζ ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ απφ ηνλ αλάδνρν επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

150 ηνπ Λ.4412/2016 

Πρεηηθά κε ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πξνθαηαβνιήο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

 

Άξζξν24ν:Ξξνζζεηή θαηαβνιή(πξηκ) ζηνλ Αλάδνρν. 

 

Γελ πξνβιέπεηαη ε ζπλνκνιφγεζε πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ) ζηνλ Αλάδνρν, γηα ηε γξεγνξφηεξε απφ 

ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζε ηνπ έξγνπ. 

 

ΠΡ.ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ-ΞΗΠΡΥΠΖΔΡΝΠ 

 

Άξζξνλ 25ν :Ξίζησζε ηνπ έξγνπ 

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη απφ πηζηψζεηο ηνπ ΠΔΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΓΙΑ ΕΙΜΟ, θαηφπηλ ηεο αξηζκ. 25814/02-04-
2021 (ΑΓΑ:ΤΗΙ46ΚΡΙ6-ΡΠ) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

 

Ε. ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ ΗΠΣΝΠ ΡΔΣΥΛ 

 

Άξζξνλ 26ν 

Βάζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα απνηειέζνπλ ε πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ηα ηεχρε Γεκνπξάηεζήο 

ηνπ, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία Κειέηεο, Όξνη, Πρέδηα, θηι. πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ην έξγν θαη 

αλαθέξνληαη ζηελ Απφθαζε έγθξηζεο ησλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζήο ηνπ. 

Πε πεξίπησζε πνπ νη ζπκβαηηθνί φξνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαθνξεηηθέο ζπκβαηηθέο πεγέο 

αιιεινζπγθξνχνληαη, ηζρχεη ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ θαζνξίδεηαη ζρεηηθά ζην Ρεχρνο ηεο 

Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ. Ξάλησο νηθνλνκηθνί φξνη ηεο Ρερληθήο Ξεξηγξαθήο ζεσξνχληαη 

ηεο ίδηαο ηζρχνο κε ηελ παξνχζα Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ. 

 

Ζ. ΒΙΑΒΔΠ ΠΡΑ ΔΟΓΑ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΖ ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΔΥΛ 

 

Άξζξνλ 27ν 

Ζ ηπρφλ χπαξμε ή φρη επζχλεο ηνπ Αλάδνρνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ έξγνπ, εμεηάδεηαη κε βάζε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ N. 4412/2016 θαη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ 

ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ επί ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ε Πχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Νη βιάβεο 

έξγσλ γηα ηηο νπνίεο δελ επζχλεηαη ν Αλάδνρνο πξνβιέπνληαη απφ ηηο παξ. 4 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ 

N.4412/2016. 

Πην πξσηφθνιιν πνπ ζπληάζζεηαη θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα επηθπιαρζεί 

ή λα κελ πξνηείλεη δαπάλε απνθαηάζηαζεο, αλ ν ηξφπνο απνθαηάζηαζεο, εμαξηάηαη απφ ζηνηρεία 

έξεπλαο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ή δελ είλαη γλσζηή ε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο 

εληφο ηεο δεθαεκέξνπ πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο απηή. 
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Θ. ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 
Άξζξν28ν:Υσκαηηζκνί 

Νη δαπάλεο γηα ηπρφλ έθηαθηα ή εηδηθά κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ 

εθζθαθψλ (π.ρ. ρξήζε εηδηθψλ κεζφδσλ εμφξπμεο, κε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, ειεγρφκελε ρξήζε 

εθξεθηηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ εηδηθνχ ηχπνπ, ηκεκαηηθή εθηέιεζε ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ, 

θαζπζηεξήζεηο, ζηαιίεο), θαζψο θαη νη δαπάλεο εθηέιεζεο ελδηάκεζσλ ή πξφζζεησλ (πέξα απφ ηηο 

απαηηνχκελεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζηα ζπκβαηηθά ηνπ κεγέζε θαη δηαζηάζεηο) 

ρσκαηνπξγηθψλ ή άιισλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη : (α) γηα ηηο ελδηάκεζεο κεηαθηλήζεηο θαη ησλ 

θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, (β) γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη δηαξθή δηαηήξεζε 

ηθαλνπνηεηηθήο βαηφηεηαο θαη ιήςεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ηεο 

θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμαζθάιηζεο νκαιήο, δηαβξεγκέλεο θαη 

ζπκππθλσκέλεο επηθάλεηαο ησλ θπθινθνξνχκελσλαλαζθάιησησλ νδψλ) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζε νιφθιεξν ην ζπκβαηηθφ κήθνο εθηέιεζήο ηνπ, ηφζν ζηελ θχξηεο  

αξηεξίεο δηέιεπζεο δηθηχσλ φζν  θαη ζηνπο δεπηεξεχνληεο θιάδνπο επίζεο θαη ζηηο δψλεο 

πξνζσξηλήο θπθινθνξίαο πνπ ελδερνκέλσο απαηηεζεί λα δηακνξθσζνχλ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο εθηέιεζεο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ηεχρνο ηνπ 

Ρηκνινγίνπ ηεο Κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ν Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα ην 

ιφγν απηφ. 

 
Άξζξν 29ν:Απόξξηςε πξντόλησλ θαηεδάθηζεο-εθζθαθώλ 

 

Ρα πξντφληα εθζθαθψλ ή θαζαηξέζεσλ πνπ απφ ηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν πεξεζία ζα θξηζνχλ 

πιενλάδνληα  θαη : 

(α) δελ δχλαηαη λα αλαθπθισζνχλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηα απνξξίςεη ζε 

δηαζέζηκνπο ρψξνπο ηνπ θεληξηθνχ Σ..Ρ.Α. Πάκνπ, ζχκθσλα κε ην αξηζκ. 3308/54/ΑΦ 6.1.5.4γ Φ.742 

28-1-2014 έγγξαθν πνπ αθνξά ζε έγθξηζε Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΓΑ : ΒΗΤΖΝΟ1Η -2Κ4) Απφθαζε 

ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ Βνξείνπ Αηγαίνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηγαίνπ, 

(β) δχλαηαη λα αλαθπθισζνχλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηα κεηαθέξεη ζε ζχζηεκα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε πέξαλ ησλ ηηκνινγίσλ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

Γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηελ επζχλε ηελ έρεη ν Διιεληθφο Νξγαληζκφο 

Αλαθχθισζεο (Δ.Ν.ΑΛ) ν νπνίνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε πιήξε δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη δελ έρεη θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα. πάγεηαη ζηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν 

ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ΞΔΛ). Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, 

πνπ ππάγνληαη ζην πιαίζην ηνπ λ. 2939/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ λ. 4496/2017 θαη ηζρχεη. Κε 

ηελ Αξ. Ξξ. νηθ.: 1845/5-7-2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ΑΓΑ ΥΓΕΚ46Τ8ΝΕ-ΒΛ0) ηνπ 

Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο αλαηέζεθε ζηνλ θνξέα ΠΠΔΓ κε ηελ επσλπκία « ΑΛΑΒΔ AE» ε 

ζπιινγή  Απνβιήησλ Δθζθαθψλ Θαηαζθεπψλ θαη Θαηεδαθίζεσλ θαη γηα ηελ Ξ.Δ Πάκνπ. Ζ εηαηξεία 

Γ.Ρζαθνπκάγθνο  Α.Δ  Κνλάδα δηαρείξηζεο ΑΔΘΘ  θαη ε ΑΛΑΒΔ ΑΔ ππέγξαςαλ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο  

γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ΑΔΘΘ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πάκνπ. Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία 

Γ.Ρζαθνπκάγθνο είλαη ε κνλαδηθή ζηελ Ξ.Δ Πάκνπ απηή ηελ ζηηγκή ε νπνία είλαη αδεηνδνηεκέλε  γηα 

ηελ ζπιινγή ΑΔΘΘ.  

Δπίζεο ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφδεη ζην αθέξαην θαη φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο φξνπο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ θφξησζε, κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξνεξρφκελσλ 

απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πιενλαδφλησλ ή αθαηάιιεισλ γηα ρξήζε πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

  

https://www.eoan.gr/wp-content/uploads/2017/11/4496_2017.pdf
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Άξζξν 30ν :Δγθαηαζηάζεηο-αξραηόηεηεο 

1. Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζε ηκήκαηα εληφο ηνπ εχξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

είλαη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο, φπσο ζηχινη θαη ελαέξηα θαιψδηα ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη 

ηνπ Ν.Ρ.Δ., ππφγεηα θαιψδηα ηνπ Ν.Ρ.Δ. ή ηνπ Πηξαηνχ, ππέξγεηεο ή ππφγεηεο ζηξαηησηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ππέξγεηα ή ππφγεηα δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θιπ. ή δηάθνξεο αξραηφηεηεο. 

Γη’ απηφ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

α) Λα ιακβάλεη δηαξθψο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη λα νξγαλψλεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηελέξγεηαο εξεπλεηηθψλ ηνκψλ εληνπηζκνχ εγθαηαζηάζεσλ, δηθηχσλ 

ή αξραηνηήησλ θαη ηεο ελ ζπλερεία επαξθνχο θαη έληερλεο επαλεπίρσζήο ηνπο) θαηά ηξφπν πνπ λα 

απνθεχγεηαη εληειψο ε πξφθιεζε δεκηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζηα δίθηπα ή ζηηο αξραηφηεηεο απηέο. 

Ξάλησο ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο ηέηνησλ δεκηψλ, ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε (απφ πνηληθή θαη αζηηθή 

άπνςε) ζα έρεη ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

β) Λα ελεκεξψλεη γξαπηά ηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν πεξεζία, ππνβάιινληαο πιήξε θαη ιεπηνκεξή 

ζρεηηθά ζηνηρεία, ψζηε απηή λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, θαη ζηε ζπλέρεηα (κε βάζε ηηο 

ελέξγεηεο απηέο)λα νριεί ηηο αξκφδηεο Δηαηξείεο, Δπηρεηξήζεηο, πεξεζίεο θαη Νξγαληζκνχο, λα 

ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη απξνθάζηζηα ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη (γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δηθνχ ηνπ έξγνπ) πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ή ηνπηθή ηξνπνπνίεζε ή κεηαθίλεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ ζε λέεο ζέζεηο. 

γ) Λα απνδέρεηαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ απφ πιεπξάο ηεο αξκφδηαο 

Αξραηνινγηθήο πεξεζίαο θαη λα εθαξκφδεη ηνπο φξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πνπ 

ηίζεληαη απ’ απηήλ γηα απνθπγή πξφθιεζεο βιαβψλ ζε πηζαλά ππάξρνπζεο ή αλεπξηζθφκελεο 

αξραηφηεηεο θαη γηα αζθαιή απνθάιπςε θαη κεηαθίλεζε αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ. 

2. Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα δηαξθή θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο 

Αξραηνινγηθήο πεξεζίαο γηα ηηο ζέζεηο ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα εθηειέζεη εξγαζίεο ρσκαηνπξγηθψλ ή 

ηερληθψλ έξγσλ. 

3. Νη θαζπζηεξήζεηο, νη ζηαιίεο, νη εξγνηαμηαθέο δπζρέξεηεο, ε κεησκέλε απφδνζε κεραλεκάησλ θαη 

εξγαηνηερληηψλ, ηα απαηηνχκελα ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα αζθάιεηαο, ε εθηέιεζε πξφζζεησλ 

εξγαζηψλ θαη νη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα εηδηθνχο ηξφπνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ιφγσ ησλ 

αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ή αξραηνηήησλ θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ 

Αλαδφρνπ, ν νπνίνο δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη θακία πεξαηηέξσ απαίηεζε γηα ην ιφγν απηφ. 

 

Άξζξν31ν 

Νη ηηκέο ηνπ Ρηκνινγίνπ ηεο κειέηεο εκπεξηέρνπλ θαη θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο πεξηγξαθφκελεο 

εξγαζίεο θαη νπδεκία πξφζζεηε απαίηεζε ηνπ Αλάδνρνπ κπνξεί λα ππάξμεη εθ ησλ πζηέξσλ, γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν. Ρν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ, κε εληνιή ηεο πεξεζίαο, κεηαβάιινληαη νη ζέζεηο θαη νη 

δηαζηάζεηο ησλ πξνο εθηέιεζε έξγσλ. 

Όξνη νηθνλνκηθνί πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή απνηεινχλ θαη φξνπο ηεο 

παξνχζαο Δ.Π.. 

 

Άξζξν 32ν: Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην*. 

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

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

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

θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : 

ΞΓ305/96(αξ.7-9),Λ.4412/2016(αξ.138παξ.7),Λ.3850/10**(αξ.42). 

2. Πηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ,ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

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

λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Λ.4412/2016(αξζ. 138παξ.7). 
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β. Λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην Πρέδην Αζθάιεηαο θαη 

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

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

ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε 

ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ :Λ.4412/2016(αξ.138 παξ.7). 

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

* H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η 

ηνπάξζξνπ12ηνπΞΓ305/96. 

** O Λ.3850/10 Θχξσζε ηνπ Θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

άξ. δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Λ.1568/85, 

ΞΓ294/88,ΞΓ17/96,θιπ. 

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

εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο 

θαη πγείαο :ΞΓ 1073/81(αξ.111), ΞΓ305/96(αξ.10,11), Λ.3850/10(αξ.42-49). 

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

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

αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ 

πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 

 
3. Πχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ.2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα: 

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

(ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α. Λα δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα 

ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 

20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : 

ΞΓ305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ 

ηνπάξζξνπ12ηνπΞΓ305/96. 

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

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

ΓΔΔΞΞ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΞΔΣΥΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ.4412/2016 (αξ. 138παξ.7). 

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

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

κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο 

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή 

αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 

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

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

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

ΑΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.)ΞΔΣΥΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ.4412/2016 

(αξ.138παξ.7). 

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

παξ.10)θαηΑΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002(παξ.2.9Γ)ηνπ(η.)ΞΔΣΥΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ 

ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

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



 

 

1
5
 

  

γείαο (ΦΑ). 

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

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

έξγνπ. 

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

αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

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

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

ελζσκαηψζεθαλ ζην αξ.138 ηνπ Λ.4412/2016. 

2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΠΑ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΞΓ305/96 (αξ.3παξ.4), φηαλ: 

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

ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 

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

(αξζ.12παξάξηεκαΗΗ). 

γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

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

λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΠΑ,ΦΑ) ηνπ 

έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ 

Λ4030/2011(ΦΔΘ249/Α/25-11-2011)θαη ηελ αξ.πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. 

Γξακκαηέα ηνπ Π.ΔΞ.Δ. 

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

Γεκφζηνπ Έξγνπ: ΑΓΔΔΞΞ/νηθ.433/2000 ηνπ (η.) ΞΔΣΥΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην 

Λ.4412/2016 αξ.(170θαη172). 

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

ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ: ΞΓ305/96 (αξ.3παξ.11) θαη 

ΑΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002(παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΞΔΣΥΓΔ. 

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

ζηελ ΔΓΘΘΙΗΝ 6 κε αξ. Ξξση. ΓΗΞΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.)ΞΔΣΥΓΔ. 

 

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

θαη πγείαο. 

 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

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

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

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

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

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

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

ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 

Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη 

αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ 

αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο: Λ.3850/10(αξ.9). 

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

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

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

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

εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο 

Λ.3850/10(αξ.43παξ.1αθαηπαξ.3-8). 



 

 

1
6
 

  

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

ππνδείμεηο ηνπο ν Ρερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Λ.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη 

αξ.17παξ.1). Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 

Ρν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ 

ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

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

εξγαζίαο (Λ3850/10 αξ.20 παξ.4), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ 

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

θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαηαπφηαάξζξα4 θαη 5 ηνπ Λ.3850/10. 

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

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

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

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

ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

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

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

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

ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα 

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

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

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

 
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Λ3850/10 (αξ.18 παξ.9). 

 
Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 

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

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

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

.Α130646/1984 ηνπ (η.) πνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

Ρν ΖΚΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ .Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Ρκήκαηα ή Γξαθεία 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο 

Γ/λνπζαο πεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα 

φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν 

επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΞΓ 1073/81 (αξ.113 ), Λ.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) 

ΞΔΣΥΓΔ κε αξ. Ξξση. ΓΔΔΞΞ/208/12-9-2003. 

 
πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) Γηα 

ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΠΑ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ.Κ.Α. 

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

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

/δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΠΑ. 

Κε ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

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

εξγνηάμην. 
 

Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ – Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

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

παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο: 
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α. Ρελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε 

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

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

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

ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ 

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

ΞΓ1073/81(αξ.75-79), ΞΓ305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 

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

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

εγθαηαζηάζεσλ απηψλ: ΞΓ 1073/81 (αξ.92-95), ΞΓ305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). 

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

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

αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, 

θιπ.:ΞΓ1073/81 (αξ.92-96), ΞΓ305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 3,4,8-10), Λ.3850/10 (αξ.30, 

32, 45). 

ε. Ρελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε 

ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΞΓ 1073/81 (αξ.109, 110), 

Λ.1430/84 (αξ.17, 18), ΞΓ305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ. 13, 14). 

ζη. Ρελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Κέζσλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) ζηνπο 

εξγαδφκελνπο φπσο: πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο 

δψλεο αζθαιείαο,γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο 

απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε 

ηνπ: Ξ.Γ. 1073/81 (αξ. 102-108), Λ.1430/84 (αξ.16-18), ΘΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο 

ΘΑ 8881/94 θαη .Α. νηθ. Β.5261/190/97, Ξ.Γ.396/94, Ξ.Γ.305/96 (αξ.9, παξ.γ). 

 

Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε–ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε-εθθόξησζε–

ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

α. Λα πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ 

θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε: 

- Ρελ .Α αξηζ. ΓΚΔΝ/Ν/613/16-2-2011 ηνπ η.ΞΚΔΓΗ: «Νδεγίεο Πήκαλζεο Δθηεινχκελσλ 

Έξγσλ»(ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ,ηεχρνο7) 

- Ρε ΘΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΞΔΘΑ θαη η.ΞΚΔΓΗ «πνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή 

δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ » 

- Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο :Λ.2696/99 (αξ.9–11 θαη αξ.52) θαη ηελ ηξνπ. Απηνχ: 
Λ.3542/07 (αξ.7-9 θαη αξ.46). 

β. Λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο 

νδνχο,θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Λ. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Λ. 

3542/07(αξ.43,44). 

γ. Λα ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ 

θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : 

ΞΓ1073/81 (αξ.75-84), ΞΓ305/96 (αξ.8. δθαηαξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.2), Λ.3850/10 (αξ. 

31,35). 

δ. Λα πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, 

εθθφξησζεο,απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΞΓ 216/78, 

ΞΓ 1073/81(αξ.85-91), ΘΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΞΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV 

κέξνο Απαξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Λ.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. Απηνχ: Λ.3542/07 (αξ. 30). 
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ε. Λα ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ: 

α) θξαδαζκνχο : ΞΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΞΓ 85/91, ΞΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο 

θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: ΞΓ397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο 

θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο: Λ.3850/10(άξ.36-41), ΞΓ 82/10. 

 
Μεραλήκαηα έξγσλ/Δμνπιηζκνί εξγαζίαο-απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ. 

Νη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ Ξ.Γ.304/00(αξ.2). 

α. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 

(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ 

αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ): Ξ.Γ.1073/81 (αξ.17, 45-74), 

Λ.1430/84(αξ.11-15), Ξ.Γ.31/90, Ξ.Γ.499/91, Ξ.Γ.395/94 θαη νη ηξνπ. Απηνχ: Ξ.Γ.89/99, Ξ.Γ.304/00 

θαη Ξ.Γ.155/04, Ξ.Γ.105/95 (παξαξη. IX), Ξ.Γ.305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7-9), ΘΑ 

15085/593/03, ΘΑαξ.Γ13ε/4800/03, Ξ.Γ.57/10, Λ.3850/10(αξ.34,35). 

β. Ρα κεραλήκαηαέξγσλ ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ.305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, 

παξ.7.4θαη8.5)θαη ην Ξ.Γ.304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: 

1. Ξηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

2. Άδεηα θπθινθνξίαο 

3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 

4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο(ρξήζεο) 

5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα 

ΗΗ,παξ.8.1.γθαη8.2)θαη ην Ξ.Γ.89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). Πεκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ 

κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - 

εγθαηάζηαζε,θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ.89/99 (αξ.4α παξ.3 θαη 6). 

7. Ξηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη 

αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 15085/593/03 (αξ.3θαη 

αξ.4.παξ.7). 

 

5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην 

εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ 

εθηεινύκελνπ έξγνπ. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα 

απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

Ρα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα: 

 
Καηεδαθίζεηο: 

Λ495/76, ΞΓ413/77, ΞΓ1073/81(αξ.18-33,104),ΘΑ8243/1113/91(αξ.7),Α31245/93,Λ. 

2168/93,ΞΓ 396/94(αξ.9 παξ.4παξαξη.ΗΗΗ),.Α.3009/2/21-γ/94,.Α.2254/230/Φ.6.9/94θαη νη ηξνπ. 

απηήο : Α Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, ΞΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β 

ηκήκα II, παξ.11), ΘΑ3329/89 θαη ε ηξνπ. Απηήο: .Α.Φ.28/18787/1032/00, ΞΓ455/95 θαη ε ηξνπ. 

Απηνχ ΞΓ2/06,ΞΓ212/06,Α21017/84/09. 

 
Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο: 

Λ. 495/76, ΞΓ 413/77, ΞΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), Α αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη αληνρή 

θηηξίσλ, παξ.4), ΘΑ3329/89 θαη ε ηξνπ. Απηήο: ΑΦ.28/18787/1032/00, Λ.2168/93, ΞΓ396/94 

(αξ.9παξ.4παξαξη.ΗΗΗ), Α3009/2/21-γ/94,Α2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. Απηήο: 
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ΑΦ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, ΞΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΞΓ 2/06, ΞΓ 

305/96(αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10). 

 

Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο–δώλεο θηλδύλνπ, εξγαζίεο ζε ύςνο, εξγαζίεο ζε 

ζηέγεο. 

ΞΓ778/80,ΞΓ1073/81(αξ.34-44),Λ.1430/84(αξ.7-10),ΘΑ16440/Φ.10.4/445/93,ΞΓ396/94(αξ.9 

παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΞΓ 155/04, ΞΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ 

παξ.4-6,14). 

 

Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο& ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 

ΞΓ95/78, ΞΓ1073/81 (αξ.96,99,.104,105), ΞΓ70/90(αξ.15),ΞΓ396/94(αξ.9παξ. 4παξαξη.ΗΗΗ), 

Ξπξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568Φ.700.1/96,ΘΑ αξ. νηθ. 16289/330/99. 

 
Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.) 

ΞΓ778/80,ΞΓ1073/81(αξ.26-33,αξ.98),Α3046/304/89,ΞΓ396/94(αξ.9παξ.4παξαξη.ΗΗΗ),ΞΓ 

305/96(αξ.12παξαξη.IVκέξνοΒηκήκαΗΗπαξ.12). 

 
Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ. 

(Πήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη 

εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ 

θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Λ.495/76, ΞΓ 413/77, 

ΞΓ225/89, ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Α Φ.28/18787/1032/00, Λ. 2168/93, ΞΓ 396/94 (αξ.9 

παξ.4παξαξη.ΗΗΗ),Α2254/230/Φ.6.9/94θαηνηηξνπ.απηήο:ΑΦ.6.9/13370/1560/95θαηΑΦ6.9/25068/118

3/96, Α 3009/2/21-γ/94, ΞΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΞΓ 2/06, ΞΓ 305/96 

(αξ.12παξαξη.IVκέξνοΒηκήκαΗΗπαξ.10). 

 
Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 

(πνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε 

πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΞΓ1073/81 (αξ.100), Λ1430/84 (αξ.17), 

ΞΓ396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Α3131.1/20/95/95, ΞΓ305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα 

ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ. 13). 

 
6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 

 

 
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ: 

«ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ    

Λ.495/76 Φ.Δ.Θ.337/Α/76 Λ.3542/07 Φ.Δ.Θ.50/Α/07 

Λ.1396/83 Φ.Δ.Θ.126/Α/83 Λ.3669/08 Φ.Δ.Θ.116/Α/08 

Λ.1430/84 Φ.Δ.Θ.49/Α/84 Λ.3850/10 Φ.Δ.Θ.84/Α/10 

Λ.2168/93 Φ.Δ.Θ.147/Α/93 Λ.4030/12 Φ.Δ.Θ.249/Α/12 

Λ.2696/99 Φ.Δ.Θ.57/Α/99 Λ.4412/16 Φ.Δ.Θ.147/Α/16 

Β. ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ 

Ξ.Γ.413/77 Φ.Δ.Θ.128/Α/77 Ξ.Γ.778/80 Φ.Δ.Θ.193/Α/80 

Ξ.Γ.95/78 Φ.Δ.Θ.20/Α/78 Ξ.Γ.455/95 Φ.Δ.Θ.268/Α/95 

Ξ.Γ.1073/81 Φ.Δ.Θ.260/A/81 Ξ.Γ.305/96 Φ.Δ.Θ.212/Α/96 

Ξ.Γ.225/89 Φ.Δ.Θ.106/Α/89 Ξ.Γ.89/99 Φ.Δ.Θ.94/Α/99 

Ξ.Γ.31/90 Φ.Δ.Θ.31/Α/90 Ξ.Γ.304/00 Φ.Δ.Θ.241/Α/00 
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Ξ.Γ.70/90 Φ.Δ.Θ.31/Α/90 Ξ.Γ.155/04 Φ.Δ.Θ.121/Α/04 

Ξ.Γ.85/91 Φ.Δ.Θ.38/Α/91 Ξ.Γ.176/05 Φ.Δ.Θ.227/Α/05 

Ξ.Γ.499/91 Φ.Δ.Θ.180/Α/91 Ξ.Γ.149/06 Φ.Δ.Θ.159/Α/06 

Ξ.Γ.395/94 Φ.Δ.Θ.220/Α/94 Ξ.Γ.2/06 Φ.Δ.Θ.268/Α/06 

Ξ.Γ.396/94 Φ.Δ.Θ.220/Α/94 Ξ.Γ.212/06 Φ.Δ.Θ.212/Α/06 

Ξ.Γ.397/94 Φ.Δ.Θ.221/Α/94 Ξ.Γ.82/10 Φ.Δ.Θ.145/Α/10 

Ξ.Γ.105/95 Φ.Δ.Θ.67/Α/95 Ξ.Γ.57/10 Φ.Δ.Θ.97/Α/10 

Ξ.Γ.216/78 Φ.Δ.Θ.47/Α/78   

Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ 

Α130646/84 Φ.Δ.Θ.154/Β/84 ΘΑαξ.νηθ.16289/330/99 Φ.Δ.Θ.987/Β/99 

ΘΑ3329/89 Φ.Δ.Θ.132/Β/89 ΘΑαξ.νηθ.15085/593/03 Φ.Δ.Θ.1186/Β/03 

ΘΑ8243/1113/91 Φ.Δ.Θ.138/Β/91 ΘΑαξ.Γ13ε/4800/03 Φ.Δ.Θ.708/Β/03 

ΘΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 Φ.Δ.Θ.187/Β/93 ΘΑαξ.6952/11 Φ.Δ.Θ.420/Β/11 

ΘΑ16440/Φ.10.4/445/93 Φ.Δ.Θ.765/Β/93 Α3046/304/89 Φ.Δ.Θ.59/Γ/89 

ΘΑαξ.8881/94 Φ.Δ.Θ.450/Β/94 ΑΦ.28/18787/1032/00 Φ.Δ.Θ.1035/Β/00 

Ααξ.νηθ.31245/93 Φ.Δ.Θ.451/Β/93 Ααξ.νηθ.433/2000 Φ.Δ.Θ.1176/Β/00 

Α3009/2/21-γ/94 Φ.Δ.Θ.301/Β/94 ΑΓΔΔΞΞ/νηθ/85/01 Φ.Δ.Θ.686/Β/01 

Α2254/230/Φ.6.9/94 Φ.Δ.Θ.73/Β/94 ΑΓΗΞΑΓ/νηθ/177/01 Φ.Δ.Θ.266/Β/01 

Α3131.1/20/95/95 Φ.Δ.Θ.978/Β/95 ΑΓΗΞΑΓ/νηθ/889/02 Φ.Δ.Θ.16/Β/03 

ΑΦ.6.9/13370/1560/95 Φ.Δ.Θ.677/Β/95 ΑΓMEO/Ν/613/11 Φ.Δ.Θ.905/Β/11 

ΑΦ6.9/25068/1183/96 Φ.Δ.Θ.1035/Β/96 Α21017/84/09 Φ.Δ.Θ.1287/Β/09 

.Ααξ.νηθ.Β.5261/190/97 Φ.Δ.Θ.113/Β/97 Ξπξνζβεζηηθή δηάηαμε

 7,Απφθ.756

8.Φ.700.1/96 

Φ.Δ.Θ.155/Β/96 

Γ. ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ 

ΔΓΘΘΙΗΝΠ27/03 ΑΟ.ΞΟΥΡ.ΓΔΔΞ

Ξ/208/12-9-03 

  

ΔΓΘΘΙΗΝΠ6/08 ΑΟ.ΞΟΥΡ.ΓΗΞΑΓ/ 

νηθ/215/31-3-08 

  

ΔΓΘΘΙΗΝΠΠ.ΔΞ.Δ ΑΟ.ΞΟ.

 10201/12

ΑΓΑ:Β4Ι1Ι-ΘΦΕ 

  

 

 

Άξζξν 33ν :ΠξόγξακκαΠνηόηεηαοΈξγνπ 

1. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη κέζα ζε εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο (απφ ηε κέξα ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ) ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν 

πεξεζία Ξξφγξακκα Ξνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ θαη’ εθαξκνγή ηεο αξηζκ. ΓΔΔΞ ΝΗΘ.502/13-10-2000 

Απφθαζεο ηνπ θππνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.ΓΔ. (Φ.Δ.Θ.1265 Β΄/18-10-2000), ζπληαγκέλν κε βάζε ηηο 

«Νδεγίεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ην πεξηερφκελν, ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε Ξξνγξάκκαηνο 

Ξνηφηεηαο Έξγνπ», πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζκ. ΓΗΞΑΓ/νηθ/611/24-7-2001 Απφθαζε ηνπ 

θππνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.ΓΔ. (Φ.Δ.Θ. 1013Β΄/2-8-2001) θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ 

Λ. 4412/2016. 

2. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, νπνηεδήπνηε παξνπζηαζηεί πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπλ-

ζεθψλ ή κεγεζψλ ή παξακέηξσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν πεξε-

ζία (θαη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή απφ απηφλ ηεο ζρεηηθήο 

γξαπηήο εληνιήο ηεο) αλάινγα ηξνπνπνηεκέλν ην Ξξφγξακκα Ξνηφηεηαο ηνπ έξγνπ. 

3. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί πιήξσο θαη εκπξφζεζκα ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

(φζνλ αθνξά πξνζεζκίεο, ζηειέρσζε, πιηθά, εμνπιηζκφ, δηαρείξηζε, αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηά-

ζεσλ, αζθάιεηα θαη πγεία, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θιπ.) πνπ ζα απνξξένπλ απφ ην Ξξφγξακκα 

Ξνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ, φπσο απηφ ζα ηνπ θνηλνπνηεζεί εγθεθξηκέλν απφ ηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν -
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πεξεζία (αξρηθά ή θαηφπηλ ηξνπνπνίεζήο ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ). 

 
Άξζξν34ν 

α. Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε (ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζή ηνπ) λα ηνπνζεηήζεη πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ κήθνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

επκεγέζεηο θαη εκθαλείο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηίηινπ ηνπ έξγνπ, ηεο 

πεξεζίαο επίβιεςήο ηνπ, ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ, ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαη ηεο πεγήο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ(ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν πεξεζίαο). 

β. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη επζχλε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

λα ζπγθεληξψζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ ηελ νδφ ηπρφλ πξντφληα εθζθαθψλ πνπ ελδερνκέλσο δελ 

έρνπλ απνκαθξπλζεί, ξίδεο δέλδξσλ, μχια, πέηξεο, θαηεζηξακκέλα πιηθά ζήκαλζεο (ζηεζαία, 

πηλαθίδεο, ζηχινπο θ.ά.). 

 
Άξζξν 35ν:Δγγπήζεηο 

Νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ην πνζφ ηεο 

θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1β ηνπ Λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη. 

 
Άξζξν36ν: Υξόλνο Δγγύεζεο 

Γηα ηε δσξεάλ ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ ζε άξηζηε θαηάζηαζε κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 

θαζνξίδεηαη ρξφλνο εγγχεζεο δεθαπέληε (15) κελψλ. 

 
Άξζξν37ν:ΑΦΑΛΙΗ 

37.1 Γεληθέοαπαηηήζεηο αζθάιηζεο 

(1) Θαηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν  Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο 
ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, φπσο ελδεηθηηθά, Λ.Γ. 400/70 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
ΞΓ118/85, Λ489/76 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην ΞΓ237/86 θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Λ1569/85, 
ΞΓ 1019/81, ΞΓ 118/85, Λ 1256/82, Λ 1418/84, ΞΓ 609/85, Λ 1380/85. Νκνίσο, εθφζνλ ην έξγν 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηεο ΔΔ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πεξί 
αζθαιίζεσλ λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Θνηλνηηθψλ Νδεγηψλ. 

(2) Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

(3) Υο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.Γ. 400/1970.Νη 
αληαζθαιίζεηο δελ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ΛΓ.400/1970 θαη ζπλεπψο δελ γίλνληαη δεθηέο 
σο αζθαιηζηήξηα ηνπ έξγνπ. 

(4) Θάζε αζθάιηζε, ηεο νπνίαο ην αζθαιηζηήξην εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, ζα 
πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο εθδφηξηαο θαη δηέπεηαη απφ ην 
ΛΓ.400/1970, φπσο ηζρχεη. 

(5) Νη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο 
ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ Αλάδνρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ, 
ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο 
απαιιαγέο, εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θηι., θαη ν Αλάδνρνο παξακέλεη 
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ 
απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ. 

(6) Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο: 

- ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο, 

- ζα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ 
θαη ζα ηπγράλνπλ ηεο απνδνρήο ηνπ ΘηΔ. 
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Ζ απνδνρή ηνπ ΘηΔ έρεη ηελ έλλνηα φηη νη φξνη ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 
φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

(7) Ζ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ, πνπ απνηειεί αζθαιηζηηθφ 
βάξνο θαη πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο αζθάιηζεο, ζα 
γίλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. 

(8) Νη γεληθνί φξνη αζθάιηζεο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ δελ ζίγνπλ ηελ, απφ ην Λ.489/76 θαη 
ην ΞΓ.237/86, επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ έλαληη ηξίησλ, ε νπνία παξακέλεη αιψβεηε απφ ηνπο 
φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. 

(9) Ν Αλάδνρνο νθείιεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ λα 
θαιχπηνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηηο αζθαιίζεηο (πξφζσπα θαη αληηθείκελα αζθάιηζεο) πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 32.4 θαη 32.5 θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηελ παξ.32.6 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. 

(10) Νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ 
γηα ην παξφλ έξγν θαη ζα έρνπλ δφθηκε δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο - κέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ή/θαη ηνπ ΔΝΣ. 

(11) Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα ζπλάπηνληαη ζε Δπξψ. 

(12) Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αζθαιηζηψλ: 

- θάζε ζηνηρείν πνπ έζεζε ν ΘηΔππφςε ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

- θάζε ζηνηρείν απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο 

- θάζε ζηνηρείν απφ  ηηο έξεπλεο/κειέηεο πνπ ηπρφλ ζα ππνβάιεη σο Αλάδνρνο θαηά ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ 

- θάζε ζηνηρείν απφ ηηο κειέηεο πνπ ν ΘηΔ ζέηεη ππφςε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, απνζεθψλ ηνπ θηι. απφ ηνπο 
εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηψλ. 

(13) Ν ΘηΔ έρεη ην δηθαίσκα: 

- λα επηθνηλσλεί απ' επζείαο κε ηνπο αζθαιηζηέο 

- λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. 

- Λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία δηθψλ ηνπ παξαηεξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
Ζ ππφ ηνπ ΘηΔ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχ ηνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα 
νπνηαζδήπνηε θχζεο απνδεκηψζεηο. 

(14) Θαηά ηελ ππνβνιή ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηνπ Άξζξνπ 32.4, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 
ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ θαη πεχζπλε Γήισζε,ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη έιαβαλ γλψζε 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεο Π θαη φηη κε ην αζθαιηζηήξην θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ρσξίο θακία 
εμαίξεζε φινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφςε άξζξα. Όκνηα, θαηά ηελ 
ππνβνιή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ηεο παξαγξάθνπ 19.6, εθφζνλ ηνχην αλαθέξεηαη ζε αζθαιηζηήξην 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (Projectcover)  θαη φρη ζε αζθαιηζηήξην εηήζηαο βάζεο ησλ 
κειεηεηψλ/ζπκβνχισλ (Annualopencover) κε φξην θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ ηα δεηνχκελα, νη 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ πεχζπλε Γήισζε ηδίνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ 
πξνεγνχκελε ππνπαξάγξαθν. 

(15) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ: 

i. Νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο(ειιεληθέο θαη αιινδαπέο) ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά ζηελ 
αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη θάζε αζθαιηζηήξην πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο 
ηνλ θαλφλα δεκνζίαο ηάμεσο ηεο παξ.2, ηνπ Άξζξνπ 23 ηνπ ΛΓ.400/1970 είλαη άθπξν. 

ii. Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηά παξά κφλν εάλ έρνπλ επηθπξσζεί 
απφ θνξέα αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

 
 

37.2 Δηδηθέο ξήηξεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ κε ηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπ 

(1) Αλ απαηηείηαη αιιαγή αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο 
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ζχκβαζεο ή ακθφηεξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη εληφο δέθα πέληε 
(15)εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. Πε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε 
δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην Άξζξν 160 ηνπ Λ.4412/16. 

(2) Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο, ν ΘηΔ δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ηελ(ηηο) 
αληίζηνηρε(εο) αζθαιηζηηθή(έο) ζχκβαζε(εηο). Ρα αζθάιηζηξα θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζχλαςεο 
ηεο(ησλ) ζχκβαζεο(εσλ) ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ 
ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

(3) Πε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα ηζρχζνπλ ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.3.(3) ηεο παξνχζαο, κε ηε δηεπθξίληζε φηη νη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα 
ππνινγίδνληαη: 

- γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο, 

- θαη γηα ηα ηπρφλ ινηπά έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ησλ 
νθεηινκέλσλ πνζψλ. 

(4) Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην 
νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ν ΘηΔ γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ησλ 
αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο, κε ρξέσζε θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ ηειεπηαίνπ. Πε ηέηνηα 
πεξίπησζε, ε εθ κέξνπο ηνπ ΘηΔ είζπξαμε ησλ πνζψλ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ θαηέβαιε, 
πξνζαπμεκέλσλ κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν ηνπ παξφληνο. 

(5) Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνπο δηθαηνχρνπο θάζε πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα 
εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θηι., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ησλ αζθαιηζηεξίσλ. Πε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ΘηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα 
εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 32.2(3) αλσηέξσ. 

(6) Πε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλήςε αζθαιηζηηθή 
ζχκβαζε, παξαιείςεη ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκηά θηι.,γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
κε εμνθιεκέλεο δεκηάο ή βιάβεο ή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θηι., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο. Ν ΘηΔ, ζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν πνζφ 
θαη ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 32.2(3) 
αλσηέξσ. 

(7) Πε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην 
έξγν,ζε νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ 
θηλδχλσλ απφ ηνλ ΘηΔ θαη ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηα 
αλσηέξσ. 

 
 

37.3 Γηαδηθαζία ειέγρνπ από ηνλ ΚηΔ ηεο επάξθεηαο ησλ αζθαιηζηηθώλ ζπκβάζεσλ 

(1) Ν ΘηΔ ζα ειέγρεη ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο φζνλ αθνξά ηε ζπκβαηφηεηα ησλ φξσλ ηεο 
αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

(2) Ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ πεξεζία, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εξγνιαβηθνχ 
ζπκθσλεηηθνχ,ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 32.4. Γεθηή γίλεηαη επίζεο επίζεκε 
βεβαίσζε αζθάιηζεο ηεο/ησλ αζθαιηζηηθήο/ψλ εηαηξίαο/ηψλ (CoverNotePolicy) ζπλνδεπφκελε 
απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 32.1(14) ηεο παξνχζαο. 

(3) Ρα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζα ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο πξνθαηαβνιήο 
ησλ αζθαιίζηξσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα σο άλσ αζθαιηζηήξηα ζα έρεη πεξηιεθζεί φξνο φηη ν 
ΘηΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα ηελ απαξέγθιηηε εθαξκνγή φισλ ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεψλ ηνπ. 

(4) Πε πεξίπησζε αληηξξήζεσλ ηνπ ΘηΔ επί ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ηζρχνπλ ηα επφκελα: 

i. Ν Αλάδνρνο νθείιεη πιήξε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ΘηΔ. Ξξνο ηνχην, εληφο 
δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ηνπ ΘηΔ, ζα ππνβάιεη ηελ 
αλακνξθσκέλε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πξνο επαλέιεγρν. 
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ii. Αλ θαη ε λέα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δελ πιεξνί ηνπο φξνπο απνδνρήο ηεο απφ ηνλ ΘηΔ, ηφηε ν 
ΘηΔ δχλαηαη λα εθαξκφζεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 14.2(1) ηεο παξνχζαο. 

(5) Πε πεξίπησζε ζπκθσλίαο ηνπ ΘηΔ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ην πξψην αζθάιηζηξν θαη 
λα ππνβάιεη ζηελ πεξεζία ηελ θάζε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κε ηα απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ηνπ 
πξψηνπ αζθαιίζηξνπ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

(6) Ν έιεγρνο ή ε ζησπειή απνδνρή αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν, νχηε 
απνκεηψλεη νπνηαδήπνηε επζχλε ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ην παξφλ Άξζξν θαη γεληθά ηε ζχκβαζε 
ηνπ έξγνπ. 

(7) Αλ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηελ πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 32.3(4) ή 32.3(5), ν ΘηΔ 
δχλαηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 61 ηνπ Λ.3669/08 ή λα ζπλάςεη 
ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα κε αζθαιηζηηθή εηαηξία ηεο επηινγήο ηνπ θαη ζην φλνκα, γηα 
ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
 

37.4 Αζθάιηζε εξγαζηώλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπ Αλαδόρνπ 

Διάρηζηε θάιπςε αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ«θαηά παληφο θηλδχλνπ» 

(1) Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο θαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηελ Διιεληθή θαη Θνηλνηηθή λνκνζεζία, γηα ην ζπκβαηηθφ 
ηίκεκα ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ αλαπξνζαξκνγψλ απηνχ (ζεηηθψλ ή 
αξλεηηθψλ). 

(2) Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 
ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ην πξαγκαηηθφ 
ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ έξγνπ. 
- Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο ή θαηαζηξνθήο, 

κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ηπραία 
πεξηζηαηηθά, αηθλίδηα γεγνλφηα, θπζηθά θαηλφκελα, ακέιεηα/ζθάικα/παξάιεηςε ε ιάζνο ηεο 
κειέηεο νπνζελδήπνηε θαη αλ πξνέξρεηαη ή/θαη θαηαζθεπή, ειαηησκαηηθά ελζσκαησκέλα 
πιηθά, θαθνηερλία / ιαλζαζκέλε εξγαζία, πιεκκειή / ειιηπή ζπληήξεζε θηι. Δπίζεο ε 
αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα: βιάβεο / θαηαζηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπζκελείο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο έζησ θαη εμαηξεηηθά ζπάληαο εκθάληζεο (δελ ζα ζεσξνχληαη πεξηζηάζεηο 
αλσηέξαο βίαο) 

- βιάβεο / θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο θαη άιια ζπλαθή κε ην έξγν αηπρήκαηα θαη δεκηνγφλα 
ζπκβάληα (δελ ζα ζεσξνχληαη πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο). 

Όκνηα ζα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα θάζε θχζεο πιηθά απφ ηελ παξαιαβή ηνπο κέρξη ηελ 
ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν. 

(3) Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε είλαη απνδεθηφ λα κελ πεξηιακβάλεη δεκηέο πξνθαινχκελεο απφ ηηο αηηίεο 
πνπ ζεκειηψλνπλ πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο. 

(4) Πηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο φηη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο ππναζθάιηζεο. 

(5) Δπίζεο κε ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα αζθαιίδνληαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη νη κφληκεο ή/θαη 
πξνζσξηλέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ελ γέλεη κεραληθφο 
εμνπιηζκφο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

(6) Ζ δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηεο 15-
κελεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν. Γηα ηνπο δέθα πέληε (15) κήλεο 
ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο ζα θαιχπηνληαη δεκίεο θηι. Πην έξγν, ησλ νπνίσλ ην αίηην αλάγεηαη 
είηε ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο είηε πξνθαινχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ 
ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. 

Αζθάιηζε θαηά ζσκαηηθψλ βιαβψλ θαη δεκηψλ ηδηνθηεζίαο (Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ) 

(1) Κε ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε «αζηηθή επζχλε» ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ θαη νη 
αζθαιηζηέο ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο, 
ςπρηθή νδχλε, εζηθή βιάβε θαη πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα θαη θηλεηά ή θαη δψα, πνπ 
πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, 
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ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ηνπ έξγνπ θαη δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, 
νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο, θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο 
ηδηνθηεζίεο/εγθαηαζηάζεηο. 

(2) Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηεο 
πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. 

(3) Ρα φξηα απνδεκίσζεο απφ ηελ αζθάιηζε, ζε έλα απηνηειέο αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο 
έλαληη ηξίησλ ζα είλαη, θαηά πεξηζηαηηθφ,φπσο νξίδεηαη παξαθάησ: 

- Γηα πιηθέο δεκηέο ζεηηθέο ή απνζεηηθέο ζε πξάγκαηα ηξίησλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 
δεκησζέλησλ ηξίησλ: 200.000€ 

- Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ θαη’ άηνκν θαη αηχρεκα: 350.000€ 

- Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ 
ησλ παζφλησλ:800.000€ 

(4) Ν Αλάδνρνο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, κε ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην ή κε άιιν 
αλεμάξηεην,εθδηδφκελν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαη ην 
νπνίν ζα ππνβάιιεηαη εγθαίξσο ζηνλ ΘηΔ γηα έιεγρν. Πηελ πεξίπησζε ηεο κε ππνβνιήο θαη 
απνδνρήο ηνπ, δελ ζα επηηξαπεί ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. 

(5) Ρν αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ νξίδεηαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
αζθάιεηαο ζε 1.500.000€. 

Αζθάιηζε Θπξίνπ Κεραληθνχ Δμνπιηζκνχ 

(1) Κε ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ζα θαιχπηεηαη θαη ν βαζηθφο ή 
εμεηδηθεπκέλνο κεραληθφο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

(2) Πην αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηαπηφηεηα 
ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα αμίεο 
αληηθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή ηνπιάρηζηνλ ίδηαο 
δπλακηθφηεηαο. 

(3) Ν κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο 
(εμαηξνπκέλσλ ησλ ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεο κεραληθψλ / ειεθηξνινγηθψλ / ειεθηξνληθψλ 
θηι.βιαβψλ), πνπ νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ αλσηέξα βία, αλζξψπηλν ιάζνο ή/θαη ηπραία 
πεξηζηαηηθά. 

(4) Ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ ΘηΔ 
απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκηά ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θηι. Αθφκε θαη γηα πεξίπησζε 
αλσηέξαο βίαο. 

(5) Ζ αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηε κεηαθίλεζε, ηε κεηαθνξά θαη ηνπο ηπραίνπο 
ειηγκνχο φισλ ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

 
 

37.5 Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ 

(1) Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΘΑ θαη ζηα ινηπά ηακεία φιν ην 

πξνζσπηθφ,εκεδαπφ θαη αιινδαπφ, πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο νηθείεο πεξί ΗΘΑ δηαηάμεηο. 

(2) Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην έξγν, ην ηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, 

εκεδαπφ θαη αιινδαπφ, έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ή εηαηξίεο, 

αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Θξάηνο θαη πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ 

ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί ΗΘΑ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην 

θάζε θχζεο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, 

πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη θάζε θχζεο ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

(3) Ν ΘηΔ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ν δε Αλάδνρνο 
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ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ ΘηΔ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππφςε 

ειέγρσλ. 

(4) Νη φξνη ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ην πέξαο 

ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. 

 

 

37.6     Δηδηθνί όξνη πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην αζθαιηζηήξην ηνπ έξγνπ 

 

Πηνεληαίναζθαιηζηήξηνησλθαιχςεσληεοπαξαγξάθνπ32.4 ηεο 

παξνχζαοζαπεξηιακβάλνληαηνπσζδήπνηενηαθφινπζνηεηδηθνίφξνη: 

(1) Πηελ έλλνηα ηεο ιέμεο «Αζθαιηδφκελνο» πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην θάζε θχζεο 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε απηφλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ΘηΔ, ε εθπξνζσπνχζα απηφλ πεξεζία θαη ηα 

εληεηαικέλα φξγαλά ηεο, νη ηπρφλ πεξγνιάβνη θαη νη Κειεηεηέο ηνπ έξγνπ. 

(2) Ν ΘηΔ, νη εθπξνζσπνχζεο απηφλ πεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, νη ζχκβνπινη ηνπ 

ΘηΔ (ή/θαη ησλ πεξεζηψλ ηνπ) θαη ην πξνζσπηθφ ηνχησλ ζεσξνχληαη ηξίηα πξφζσπα, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξαξηήκαηνο «δηαζηαπξνχκελε επζχλε αιιήισλ» (crossliability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ αζηηθή 

επζχλε αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ 

(3) Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη ηπρφλ θαηά: 

- ηνπ Αλαδφρνπ 

- ή/θαη ησλ ππεξγνιάβσλ, κειεηεηψλ θαη ζπκβνχισλ ηνπ 

- ή/θαη ηνπ ΘηΔ 

- ή/θαη ησλ εθπξνζσπνπζψλ ηνλ ΘηΔπεξεζηψλ ή/θαη ησλ ζπκβνχισλ ηνπο 

- ή/θαη κέξνπο ή/θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αλσηέξσκε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο ή 

ζπλππεπζπλφηεηάο ηνπο ζηε βιάβε ή δεκηά απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ αλσηέξσ, νη νπνίνη 

θαιχπηνληαη απφ ην αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, ζα θαηαβάιεη δε θάζε πνζφ 

γηα βιάβε ή/θαη δεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ αλσηέξσ. Δηδηθφηεξα ε 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θηι., πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηεσο 

αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ. 

(4) Πε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ ε 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκηά θηι. Απνδεκίσζε, 

πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο 

πεξεζίαο. Δθφζνλ ε πεξεζία δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ 

ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθέο ή άιινπ είδνπο εληνιή ή 

εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν)ε απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο 

γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηελ πεξεζία θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηελ πεξεζία 

κεηά απφ αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ 

Αλαδφρνπ ζηελ πεξεζία κε θαλέλα ηξφπν δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη 

ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

(5) Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηνπ ΘηΔ, ηεο 

πεξεζίαο,ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο, ησλ ζπκβνχισλ ηεο, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη 
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εζειεκέλε, ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ. 

(6) Ρν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ έγγξαθε, κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν φζν θαη πξνο ηελ πεξεζία. 

(7) Κε ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξαγξάθνπ 32.4, ζα θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε 

ηεο πεξεζίαο ή/θαη ησλ Ππκβνχισλ ηεο ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ, πνπ απνξξέεη απφ ην Άξζξν 

922 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα (Δπζχλε Ξξνζηήζαληνο). 

 

Άξζξν 38 : πεξγνιαβίεο θαη Θαηαζθεπαζηηθέο Θνηλνπξαμίεο 

 

Ζ ζχλαςε κίζζσζεο έξγνπ κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηξίηεο εξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο κπνξεη λα γίλεη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άζξν 81 ηνπ Λ. 4872/2021, 166 θαη 366 ηνπ 

Λ.4412/12 θαη ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 25 ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Άξζξν39ν:ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 

Υο αλσηέξα βία νξίδνληαη, πεξηνξηζηηθά θαη φρη ελδεηθηηθά, νη θαησηέξσ πεξηζηάζεηο πνπ 

απνδεδεηγκέλα επεξεάδνπλ ηελ νκαιή εμέιημε ησλ εξγαζηψλ: 

i. πφιεκνο, ερζξνπξαμίεο, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα, 

ii. αληαξηηθή δξάζε, επαλάζηαζε, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, ζηαζίαζε ή θαηάιπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο 

ηάμεο ηεο ρψξαο,εκθχιηνο πφιεκνο, 

iii. βίαηε δηαηάξαμε ηεο ηάμεο απφ πξφζσπα μέλα πξνο ηνλ Αλάδνρν, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ,γεληθή απεξγία εξγαδνκέλσλ,γεληθή αληαπεξγία εξγνδνηψλ, 

iv. αλεχξεζε θεθξπκκέλσλππξνκαρηθψλ, εθξεθηηθψλ πιψλ ή λαξθψλ, ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία ή κφιπλζε 

ξαδηελέξγεηαο, εθφζνλ νη ηειεπηαίεο δελ νθείινληαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 

v. άιιεο αηηίεο, πνπ δελ εμαηξνχληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαη πνπ: 

- δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, 

- δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηελ πξνζθνξά θαη γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ Α.Θ., 

- δελ ήηαλ αληηθεηκεληθά δπλαηφ λα απνηξαπνχλ ή λα ππεξληθεζνχλ κεηά ηελ επέιεπζή ηνπο κε 

ελέξγεηεο εθ κέξνπο ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

Άξζξν 40ν 

1. Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο κέξεο θαη πάλησο πξηλ απφ 

ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζην έξγν ή νπνηαζδήπνηε επέκβαζήο ηνπ ζε απηφ λα 

παξαδψζεη ζηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν πεξεζία θαη ζε ηξία αληίηππα βηβιηνδεηεκέλν Ιεχθσκα πνπ λα 

πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα(40) θσηνγξαθίεο (κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 10εθ.x15εθ.) 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζέζεσλ δηέιεπζεο ησλ δηθηχσλ ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ εηδηθψλ θαηαζθεπψλ 

κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο θξίζηκεο ζέζεηο ηνπ έξγνπ φπσο απηέο ζα επηζεκαλζνχλ απφ ηελ επίβιεςε. 

Πην Ιεχθσκα απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη δίπια ζε θάζε θσηνγξαθία ε ζέζε θαη ην αληηθείκελν 

πνπ απεηθνλίδνληαη ζε απηήλ. 

2. Δληειψο αλάινγα κε ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ν 

Αλάδνρνο ζηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν πεξεζία θαη ακέζσο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

έξγνπ. Ζ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ζχληαμε 

απφ ηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν πεξεζία ηεο Βεβαίσζεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. 
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Άξζξν 41ν 

1. Γηα ην έξγν ηνπ ηίηινπ: 

α) Γηεπζχλνπζα πεξεζία ζα είλαη ε Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ  Γπηηθήο Πάκνπ. 

β) Ξξντζηάκελε Αξρή είλαη, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ / ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ 

ΑΜΟΤ. 

2. Όπνπ ζηελ παξνχζα Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ αλαθέξεηαη ν φξνο «Αλάδνρνο» ή ν φξνο 

«Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ» ελλνείηαη ε Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε. 
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