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ΜΔΡΟ  Ι - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ν. Γεληθά 

 1. Τν παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο Σπγγξαθήο Υπνρξεψζεσλ (Δ.Σ.Υ.) αθνξά 
ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα εθηειεζηεί, απφ ηνλ 
Αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί, ην παξφλ έξγν ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο πνπ 
πεξηέρνληαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο. 
 
 2. Σε πεξηπηψζεηο αζπκθσλίαο κε ηνπο φξνπο ηεο Γεληθήο Σπγγξαθήο 
Υπνρξεψζεσλ (Γ.Σ.Υ) – εθφζνλ απηά εκπεξηέρνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε - 
ππεξηεξνχλ νη φξνη ηεο παξνχζαο Δηδηθήο Σπγγξαθήο Υπνρξεψζεσλ (Δ.Σ.Υ.). 
 
 3. Όπνπ ζηε Γεληθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ αλαθέξεηαη ή γίλεηαη 
παξαπνκπή ζην Ν.1418/84 ή ζην Π.Γ. 609/85, λνείηαη φηη ηζρχνπλ ηα αληίζηνηρα 
θαζνξηδφκελα ζην Ν.4412/16. 
 
 4. Τνλίδεηαη φηη άξζξα ή εδάθηα ηεο Γ.Σ.Υ. γηα ηα νπνία έρνπλ επέιζεη 
ηξνπνπνηήζεηο κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λέα λνκνζεζία (Ν.4412/16) παχνπλ λα 
ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ν: Ιζρύνπζεο Γηαηάμεηο 
 
 1. Τν παξφλ άξζξν αληηθαζηζηά θαη ππεξηζρχεη ησλ αλαθεξφκελσλ ζην 
άξζξν 2 ηεο Γεληθήο Σπγγξαθήο Υπνρξεψζεσλ. 
 
 2. Τν έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο 
ζπκπιεξψζεθαλ – ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο 
δηαθήξπμεο : 
 
  α. Τνπ Ν. 4412/16 «Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Υπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 
 
  β. Τσλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, 
ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 176  λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Κχξσζε ηεο 
Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ),  
 
  γ. Τνπ Ν. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε 
πεξηνξηζκψλ ζπκκεηνρήο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα», 
 
  δ. Τνπ Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη, 
 
  ε. Τνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα 
ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 
 
  ζη. Τνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α‟ 204) «Σχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
Σπκβάζεσλ…», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 
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  δ. Τνπ Ν. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», 
 
  ε. Τνπ Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ∆ηνηθεηηθήο 
∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” φπσο ηζρχεη, 

 

  ζ. Τν Π.Γ.378/87 " Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη 
εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ Υπεξεζίεο ηνπ ΥΔΘΑ θαη 
ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηα νπνία επνπηεχνληαη απφ απηφ" (ΦΔΚ 168 Α΄/87), θαη ην Π.Γ 298 
(ΦΔΚ121/Α/1990) ηξνπνπνηεηηθφ απηνχ. 
 
 3. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο 
πξάμεηο θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα 
νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε 
δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Υ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά 
παξαπάλσ. Δπηζεκαίλεηαη φηη Νφκνη, ΠΓ θαη Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ 
εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 120 ηνπ Ν.4412/16, δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ ηεο, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη λνκνζεηηθά ε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ν: Σεύρε Γεκνπξάηεζεο  - εηξά Ιζρύνο  
 
 1. Τν παξφλ άξζξν αληηθαζηζηά θαη ππεξηζρχεη ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην 
άξζξν 3 ηεο Γ.Σ.Υ. 
 
 2. Η παξνχζα κειέηε απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηεχρε, ηα νπνία 
αλαθέξνληαη θαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ: 
 
  α. Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 
  β. Πξνυπνινγηζκφ. 
  γ. Τηκνιφγην Μειέηεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο Γεληθνχο Όξνπο 
Τηκνινγίνπ θαη ην Πεξηγξαθηθφ Τηκνιφγην. 
  δ. Η Δηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ (ΔΣΥ) 
  ε. Τερληθή  Πεξηγξαθή  ηνπ  Έξγνπ, θαη Σρέδηα, φπσο παξαηίζεληαη 
αλαιπηηθά ζηελ Τ.Π. ή / θαη ζηελ παξνχζα  Δ.Σ.Υ. 
  ζη. Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
  δ. ΣΑΥ θαη ΦΑΥ. 
  
 3. Δπίζεο, ζηε κειέηε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην ηεχρνο ηεο Γεληθήο 
Σπγγξαθήο Υπνρξεψζεσλ (Γ.Σ.Υ.). 
 
 4. Τα ηεχρε ηεο δεκνπξάηεζεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ζε πεξίπησζε δε 
αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζ' απηά, ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο 
θαζνξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 
 
 5.   Δπηπξφζζεηα, θαη ζε φηη αθνξά εηδηθά ζηα ζρέδηα, ζε πεξίπησζε 
αζπκθσλίαο νη αλαγξαθφκελεο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ππεξηζρχνπλ απηψλ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππφ θιίκαθα αλάγλσζε, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα πξνθαλψο 
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ιαλζαζκέλε αλαγξαθή, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα 
Υπεξεζία κεηά απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ν: Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ θαη Δπζύλεο 
 
 1. Οη Γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 138 ηνπ 
Ν.4412/16. 
 
 2. Δηδηθφηεξα, θαη ζε φηη αθνξά ζηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 7 ηεο 
Γ.Σ.Υ., ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηεπρψλ ηεο 
κειέηεο ν αλάδνρνο αληηιεθζεί φηη ππάξρεη αζπκθσλία κεηαμχ δχν ή 
πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ απηήο ή φηη ελδερφκελα είλαη απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο 
ή ηξνπνπνηήζεηο, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη, γηα θάζε δηαθνξά πνπ πξνθχςεη, 
αληίζηνηρν αίηεκα πξνο ηελ Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα. 
 
 3. Όπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/16 
«Καηά ηην εκηέλεζη ηων δημόζιων ζςμβάζεων, οι οικονομικοί θοπείρ ηηπούν ηιρ 
ςποσπεώζειρ ηοςρ πος αποππέοςν από ηιρ διαηάξειρ ηηρ πεπιβαλλονηικήρ, 
κοινωνικοαζθαλιζηικήρ και επγαηικήρ νομοθεζίαρ, πος έσοςν θεζπιζθεί με ηο 
δίκαιο ηηρ Ένωζηρ, ηο εθνικό δίκαιο, ζςλλογικέρ ζςμβάζειρ ή διεθνείρ διαηάξειρ 
πεπιβαλλονηικού, κοινωνικού και επγαηικού δικαίος, οι οποίερ απαπιθμούνηαι ζηο 
Παπάπηημα X ηος Πποζαπηήμαηορ Α΄. Η ηήπηζη ηων εν λόγω ςποσπεώζεων 
ελέγσεηαι και βεβαιώνεηαι από ηα όπγανα πος επιβλέποςν ηην εκηέλεζη ηων 
δημοζίων ζςμβάζεων και ηιρ απμόδιερ δημόζιερ απσέρ και ςπηπεζίερ πος 
ενεπγούν ενηόρ ηων οπίων ηηρ εςθύνηρ και ηηρ απμοδιόηηηάρ ηοςρ». 
  
ΑΡΘΡΟ 5ν: Πξνδηαγξαθέο 
 
 1. Σην παξφλ έξγν έρνπλ εθαξκνγή νη Διιεληθέο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
(ΔΤΔΠ) θαζψο θαη ηζρχνληεο θαλνληζκνί θαη δηαηάμεηο πνπ δελ έρνπλ πεξηιεθζεί 
ζηηο ΔΤΔΠ. Σπκπιεξσκαηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ θαλνληζκνί θαη νη 
πξνδηαγξαθέο: 
 

  α. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ. 
 

  β. Οη ΠΤΠ ηνπ Υπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΥΓΔ) 
 

  γ. Οη ινηπνί θαλνληζκνί ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Τππνπνίεζεο 
(ΔΛΟΤ) (πιελ ΔΤΔΠ). 
 

  δ. Οη Τερληθέο νδεγίεο ηνπ ΤΔΔ (ΤΟΤΔΔ). 
 

  ε. Τν Παξάξηεκα (Annex) 14 ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο 
Αεξνπνξίαο (ICAO) πεξί «Αεξνδξνκίσλ – Σρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγηψλ 
αεξνδξνκίνπ», ην νπνίν έρεη εθδνζεί βάζεη ηεο Σχκβαζεο ηνπ Σηθάγνπ, φπσο 
ηζρχεη ζηελ αγγιηθή έθδνζε θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 120 ηνπ Ν.4412/16. 
 
  ζη. Οη θαλνληζκνί θαη ηα πξφηππα ηνπ ΝΑΤΟ, γηα ηα έξγα πνπ 
ρξεκαηνδνηνχληαη κεξηθψο ή νιηθψο απφ πηζηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο Έξγσλ 
Κνηλήο Υπνδνκήο ΝΑΤΟ. 
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  δ. Όιεο νη αλαθεξφκελεο ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο αθφκα θαη αλ δελ 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαπάλσ. 
 
 2. Δπίζεο ηζρχνπλ νη Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Υπεξεζίαο εθφζνλ δελ 
αλαηξνχληαη απφ ηηο ΔΤΔΠ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 
 
  α. ΔΓ-18 (Γίθηπα Υδξεχζεσο) 
 
  β. ΔΓ-19 (Γίθηπα Απνρεηεχζεσο) 
 
  γ Η Πξνδηαγξαθή ΓΔ-7 ηεο Υπεξεζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή δαπέδσλ 
απφ ζθπξφδεκα. 
 
  δ. Π-300 Δζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο (1ε Αλαζ. Απξ. 
1979). 
 
  ε. Π-311 Υπφγεην Ηιεθηξηθφ δίθηπν δηαλνκήο (1ε αλαζ. Ινχι. 1976). 
 
  ζη. Οη πξνδηαγξαθέο S-344 (Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο πιηθψλ Τ/Φ 
εγθαηαζηάζεσλ), S-345 (Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο εξγαζηψλ Τ/Φ εγθαηαζηάζεσλ), 
S-346 (Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη 
ζηηο αλσηέξσ) καδί κε ηηο ζπκπιεξψζεηο - δηνξζψζεηο απηψλ απφ 1-11-74. 
 
  δ. Π-310  Ηιεθηξηθνί ππνζηαζκνί (Απξίιηνο 1977) 
 
  ε. Μ-2380 Μεηαιιάθηεο Σπρλφηεηαο (30/10/89 / 1ε Αλαζεψξεζε) 
 
  ζ. Π-301  Ηιεθηξηθέο Αληηεθξεθηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 
  η. Π-370  Δγθαηαζηάζεηο Αεξνζπκπηεζηψλ. 
 
  ηα. Π-360  Δγθαηαζηάζεηο  Κεληξηθήο Θέξκαλζεο. 
 
 3. Δπηπιένλ, ηζρχνπλ θαλνληζκνί ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
ησλ ΗΠΑ γηα πιηθά πξνεξρφκελα απφ ηηο αληίζηνηρεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζε φηη 
αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο εμέηαζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπο. 
 
 4.  Η δαπάλε θάζε εξγαζίαο θαη αληηζηνίρνπ πιηθνχ πνπ ζπλεπάγεηαη ε 
αθξηβήο εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Πξνδηαγξαθψλ, πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο 
ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο θαη ζηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ν: Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Δξγαδνκέλωλ - Απαηηνύκελα Μέηξα 

Αζθαιείαο θαη Τγείαο ζην Δξγνηάμην1 
 
 1. Τα αλαθεξφκελα ζην παξφλ άξζξν είλαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη 
ππεξηζρχνπλ ησλ θαζνξηδφκελσλ ζηα άξζξα 13, 15, 18, 19, 27 θαη 29 ηεο Γ.Σ.Υ. 

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

άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 
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 2. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε 
αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε 
νπνηνλδήπνηε  ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη 
αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 
ΠΓ 305/96 (αξ.7-9), Ν.4412/16 (αξ. 138 παξ.7), Ν. 3850/102 (αξ. 42). 
 
 3. Σηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
 
  α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε 
πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα 
[Ν.4412/16 (άξζξν 138, παξ.7)]. 
 
  β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία ζην Σρέδην Αζθάιεηαο θαη Υγείαο (ΣΑΥ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο 
απνθάζεηο ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ : ΓΙΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη 
ΓΙΠΑΓ/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 : Ν.4412/16 (αξζ.138  
παξ.7). 
 
  γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο 
θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ 
αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε 
ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 
1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42-49).  
 
  δ. Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 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). 
 
 4. Σχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο   
ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα : 
 
  α. Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - Σρέδην Αζθάιεηαο Υγείαο   
(ΣΑΥ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο Υγείαο (ΦΑΥ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 
 
   (1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζε ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ 
ηελ  Υπνγξαθή ηεο Σχκβαζεο λα θαηαζέζεη ζηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία δηθφ ηνπ 
ΣΑΥ γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Π.Γ. 305/96. 
 
   (2) Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ 
ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα 

                                                 
2
 O Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ. 

δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Ν.1568/85, ΠΓ 
294/88, ΠΓ 17/96, θιπ. 
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εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 
εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 
εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Η γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη 
ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.  
 
   (3) Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΣΑΥ-ΦΑΥ 
ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή 
εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΥΑ 
ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/16 
(αξ. 138, παξ.7).  
   
      (4) Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΣΑΥ-
ΦΑΥ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ 
δεηεζνχλ απφ ηελ Υπεξεζία), 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). 
  
   (5) Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΣΑΥ-ΦΑΥ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε 
απηά εξγαζίεο  πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο 
θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 
κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΥΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 
(παξ.2.9) ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/16 (αξ. 138, 
παξ.7). 
   (6) Να ηεξήζεη ηα ΣΑΥ-ΦΑΥ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη ΥΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ 
(η.)ΥΠΔΦΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 
 
   (7) Σπκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην Σρέδην Αζθάιεηαο Υγείαο 
(ΣΑΥ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Υγείαο (ΦΑΥ). 
 
    Τν ΣΑΥ 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 ΦΑΥ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ 
πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή 
ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 
    (α) Τν πεξηερφκελν ηνπ ΣΑΥ θαη ηνπ ΦΑΥ αλαθέξεηαη ζην 
ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΥΑ :ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη 
ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ Ν.4412/16 (αξζ.138). 
 
    (β) Η ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΣΑΥ πξνβιέπεηαη ζην ΠΓ 
305/96 (αξ. 3 παξ.4). 
 
    (γ) Ο ΦΑΥ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ 
πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΥΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 
433/2000 ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ, Ν.4412/16 (αξζ.170 θαη 172).  
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    (δ) Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΥ θπιάζζεηαη 
κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ  ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 
ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΥΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) 
ΥΠΔΦΩΓΔ. 
 
    (ε) Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΣΑΥ θαη ηελ 
θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΥ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΥΚΛΙΟ 6 κε αξ. πξση. 
ΓΙΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ. 
 
   (8) Γηεπθξηλίδεηαη φηη κε βάζε ηελ Υ.Α. κε αξηζκφ 14867/8252014 
(ΦΔΚ/Β/1241) θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. νηθ 241240/1336/15-7-14 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο Σπλζεθψλ θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο δελ απαηηείηαη ζεψξεζε απφ ηελ αξκφδηα 
Υπεξεζία, εμαθνινπζεί φκσο θαη ηζρχεη ε εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε. 
 
  β. Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – 
ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
 
   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
 
      (1) Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν 
απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 
παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4). 
 
   (2) Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ 
εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην 
Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25).  
 
   (3) Τα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε 
εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί 
ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Υπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα 
ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. Η αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο 
επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη 
ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε 
δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10  (αξ.9). 
 
   (4) Σηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ 
ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε 
ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 
 
    (α) Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ 
αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα 
ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο 
εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α 
θαη παξ.3-8). 
 
    (β) Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ 
εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Τερληθφο αζθαιείαο θαη 
ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1). Ο αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 
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Τν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη 
ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή 
ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν.3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο 
ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Υγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Υ.Α.Δ) ή ζηνλ 
εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο 
πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. 
Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη 
κφλν. 
 
    (γ) Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία 
θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ 
Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο 
πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 
νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα  εληφο 
24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί 
ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ 
αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 
Τα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ 
αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 
 
    (δ) Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο 
ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ 
εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 
 
    (ε) Ιαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 
παξ.9). 
 
 
  γ. Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 
 
   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ηκεξνιφγην 
Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ 
αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην 
ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Υ.Α 130646/1984 
ηνπ (η.) Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 
   Τν ΗΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Υ.Α, απφ ηηο θαηά 
ηφπνπο Γ/λζεηο, Τκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη 
απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Υπεξεζίαο, απφ 
ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φηη αθνξά 
ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο 
ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ 
Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.  
 
   Γηεπθξηλίδεηαη φηη κε βάζε ηελ Υ.Α. κε αξηζκφ 14867/8252014 
(ΦΔΚ/Β/1241) θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. νηθ 241240/1336/15-7-14 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο Σπλζεθψλ θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο δελ απαηηείηαη πξνζθφκηζε γηα ζεψξεζε απφ 



  
  
 

 - 10 - 

 

ηελ αξκφδηα Υπεξεζία, εμαθνινπζεί φκσο θαη ηζρχεη ε εθ ησλ πξνηέξσλ 
γλσζηνπνίεζε. 
 
  δ. Σπζρεηηζκφο Σρεδίνπ Αζθάιεηαο Υγείαο (ΣΑΥ) θαη Ηκεξνιφγηνπ 
Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 
 
   Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΣΑΥ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, 
πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Η Μ Α. 
Σηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Η.Μ.Α. θάζε 
αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΣΑΥ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη 
παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε 
ζειίδα ηνπ ΣΑΥ. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ 
αηπρήκαηνο. 
 
 5. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 
εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην. 
   
  α. Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 
 
  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε 
φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 
 
   (1) Τελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ 
πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη 
πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ.12 παξαξη. IV 
κέξνο Α, παξ. 18.1). 
 
   (2) Τνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ 
ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα 
παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 
1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 
 
   (3) Τε 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 : 
Π.Γ. 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). 
 
   (4) Τε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 
φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, 
ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - 
αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε 
ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. :ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV 
κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 
 
   (5) Τελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ 
πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, 
θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.109,110), 
Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14). 
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   (6) Τελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο 
αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, 
εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο 
νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα 
ηε ρξήζε ηνπ: Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΥΑ 
Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΥΑ 8881/94 θαη Υ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, 
Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 
 
  β. Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, 
θφξησζε - εθθφξησζε – ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί 
παξάγνληεο θιπ 
 
  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
 
   (1) Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε 
ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 
    (α) Τελ Υ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΥΠΥΜΔΓΙ: 
«Οδεγίεο Σήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΣΔΔΟ, ηεχρνο 7) 
    (β) Τελ ΚΥΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΥΠΔΚΑ θαη 
η.ΥΠΥΜΔΓΙ «Υπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά 
ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ». 
    (γ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο: 
Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη 
αξ.46). 
 
   (2) Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο 
ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ: Ν. 
2696/99 (αξ.47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44). 
 
   (3) Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ 
ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, 
ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 
1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Α, παξ.2), 
Ν.3850/10 (αξ. 31,35). 
 
   (4) Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ 
ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη 
κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΥΑ 
8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α 
παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 
3542/07 (αξ.30). 
 
   (5) Να πξνβεί ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο πνπ 
αθνξνχλ ηε Γηαρείξηζε πεξίζζεηαο πιηθψλ εθζθαθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 
δεκφζηα έξγα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ε ζρεηηθή ΚΥΑ 36259/1757/Δ 
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103/2010 (ΦΔΚ1312 Β) θαη ε δηεπθξηληζηηθή Δγθχθιηνο κε αξ. πξση. ΟΙΚ-4834/23-
1-13/ΥΠΔΚΑ.    
 
   (6) Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ: 
            (α) Κξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05 
    (β) Θφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06  
    (γ) Πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ 
ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94 
    (δ) Πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο 
παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 
 
  γ. Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία 
απηψλ 
   Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο 
κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2). 
 
   (1) Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ 
ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ 
αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη 
ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη 
θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ): ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 
), Ν1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: 
ΠΓ89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 
παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΥΑαξ.Γ13ε/4800/03, 
ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35). 
 
   (2) Τα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 
παξαξη.IV, κέξνο Β‟, ηκήκα ΙΙ, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 
    (α) Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 
    (β) Άδεηα θπθινθνξίαο 
    (γ) Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 
    (δ) Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 
    (ε) Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 
305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα ΙΙ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 
(παξαξη. II, παξ.2.1). 
Σεκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 
    (ζη) Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ 
εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν 
ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ 
ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 
    (δ) Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, 
νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ 
ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ). 
 
 6. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο 
θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην 
είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, 
πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε 
ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 
Τα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 
 
  α. Καηεδαθίζεηο: Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), 
ΚΥΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 
παξαξη. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV 
κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΥΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Υ.Α. 
Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΥΑ 
21017/84/09. 
 
  β. Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο: Ν. 
495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8-
αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΥΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: 
ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.10 ). 
 
  γ. Ιθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, 
Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο: ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), 
Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. 
ΙΙΙ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β 
ηκήκα ΙΙ παξ.4-6,14 ). 
 
  δ. Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο   
εξγαζίεο: ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 
396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, 
ΚΥΑ αξ.νηθ.16289/330/99. 
 
  ε. Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη    αληηζηήξημεο, 
δεμακελέο, θιπ.): ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΓ 
396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ 
παξ. 12). 
 
  ζη. Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ: 
(Σήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί 
παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα 
ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 
6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΥΑ 
3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 
παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 
θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ 
παξ.10). 
 
  δ. Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα: (Υπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, 
δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε πισηψλ 
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λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 
(αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 
(αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.8.3 θαη παξ.13). 
 
 7. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 
πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 
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 ΚΤΑ 36259/2010 

 

 
 ΦΔΚ 1312 Β/10           

 

 
 
ΔΓΚΤΚΛΙΟ 

 
 

 
 

 
ΑΡ. ΠΡΩΣ. 
ΟΙΚ4834/23-1-13 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν: Αξραηόηεηεο – Αληηθείκελα Αμίαο 
 
 1.  Σε πεξίπησζε αλαθάιπςεο νπνηαζδήπνηε αξραηφηεηαο, έξγνπ ηέρλεο ή 
αληηθεηκέλνπ αμίαο νπνηαζδήπνηε θχζεσο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 
ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ηα θαζνξηδφκελα ζην Ν.4412/16 (άξζξν 138 παξ. 12). 
 
 2. Σε θάζε πεξίπησζε, ε ηδηνθηεζία ησλ επξεκάησλ, αλεμαξηήησο ηνπ 
είδνπο ηνπο, αλήθεη ζην Διιεληθφ Γεκφζην. 
 
 3. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηεζεί ε εθηέιεζε αλαζθαθηθνχ έξγνπ, νη 
εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη απνινγηζηηθά, κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο 
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Πξντζηακέλεο Αξρήο, θαη ε δαπάλε ζα ζπληάζζεηαη ζε ινγαξηαζκφ γηα πιεξσκή, 
καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 
154 ηνπ Ν. 4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 8ν : Πξνζηαζία - Μεηαηόπηζε Τθηζηάκελωλ Γηθηύωλ  
 
 1.  Τν παξφλ άξζξν είλαη δηεπθξηληζηηθφ θαη ππεξηζρχεη ησλ αλαγξαθφκελσλ 
ζην άξζξν 16 ηεο Γ.Σ.Υ. 
 
 2. Σε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία, ζα εληνπηζζνχλ ζηελ 
πεξηνρή εξγαζηψλ φια ηα πθηζηάκελα δίθηπα (χδξεπζε, απνρέηεπζε, ηειεθσληθφ, 
ειεθηξηθφ θαη θσηεηλήο ζήκαλζεο). Ο ηξφπνο εληνπηζκνχ ησλ δηθηχσλ επθνιηψλ 
(φπσο γηα παξάδεηγκα θαη φισο ελδεηθηηθά ε ρξήζε αληρλεπηή θαισδίσλ, ε 
δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ θιπ) πεξηγξάθεηαη θαη απνηηκάηαη – θνζηνινγείηαη 
θαηά ηα λφκηκα ζηελ Τερληθή Πεξηγξαθή θαη ζηα ινηπά Σπκβαηηθά Τεχρε.  
 
 3. Κάζε δεκηά πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν γίλεη ζε δίθηπν (πνπ ππνδείρζεθε 
θαη εληνπίζζεθε), βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, ελψ ε απνθαηάζηαζή ηνπ ζα γίλεη 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο.  
 
 4. Δθ ησλ εληνπηδφκελσλ δηθηχσλ άιια είλαη ζε πεξηνρή δαπέδσλ θαη 
άιια εθηφο απηψλ. Η πξψηε θαηεγνξία δηθηχσλ είλαη πξνζηαηεπκέλε κε 
ηνπνζέηεζε ησλ δηθηχσλ κέζα ζε θαηάιιειεο δηαβάζεηο ζσιελψζεσλ ελψ ε 
δεχηεξε θαηεγνξία δε δηαζέηεη ηδηαίηεξε πξνζηαζία. Δθφζνλ θαηά ηελ πνξεία ησλ 
εξγαζηψλ δηαπηζησζεί φηη ζα γίλεη νπνηαδήπνηε δεκηά ζε δίθηπν ηεο πξψηεο ή ηεο 
δεχηεξεο θαηεγνξίαο, ζα πξνεγεζνχλ εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο απηψλ ζε 
κεγαιχηεξν βάζνο, ή πξνζηαζία απηψλ ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη, ή απνθάιπςε - 
κεηαηφπηζε θαη πξνζηαζία ζε άιιε ζέζε. Δθηζηάηαη ηδηαηηέξσο ε πξνζνρή ζηα 
κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηα δίθηπα ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο 
ησλ νπνίσλ πξφθεηηαη λα δηέιζνπλ βαξέα κεραλήκαηα νδνπνηίαο θαηά ηε θάζε 
ησλ εξγαζηψλ. 
 
 5. Οπδεκία εξγαζία πξνζηαζίαο ή κεηαηφπηζεο νηνπδήπνηε δηθηχνπ ζα 
εθηειεζηεί, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ ππνβιεζεί ζηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία ηερληθή 
πεξηγξαθή θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε βαξχλεη ηελ Υπεξεζία, κε αληίζηνηρν 
ζπλνπηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηχρεη ηεο αληίζηνηρεο εγθξίζεψο ηεο. Η δαπάλε ζα 
βαξχλεη ην θνλδχιην ησλ απξνβιέπησλ ηνπ έξγνπ. 
 

 6. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ κεηαηνπίζεσο θαισδίσλ θιπ. πνπ απαηηείηαη λα γίλνπλ απφ ηνπο 
αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο (ΓΔΗ, ΟΤΔ, ΓΔΣΦΑ θιπ) ζχκθσλα κε ηελ παξ. 13 ηνπ 
άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/16, δηθαηνχκελνο αλαιφγνπ  παξαηάζεσο πξνζεζκίαο, φρη 
φκσο θαη απνδεκηψζεσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ιφγσ 
εθηειέζεσο ησλ κεηαηνπίζεσλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο επεξεάζεη ην εγθεθξηκέλν 
πξφγξακκα θαηαζθεπήο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9ν: Μεηξών Έξγνπ - ρέδηα «Δμ΄ Δθηειέζεωο»  
 
 1.  Τν παξφλ άξζξν είλαη δηεπθξηληζηηθφ θαη ππεξηζρχεη ησλ αλαγξαθφκελσλ 
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ζην άξζξν 17 ηεο Γ.Σ.Υ. 
 
 2. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε 
Βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, λα ππνβάιιεη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 3. Τν κεηξψν ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα ηα εμήο 
ζηνηρεία: 
 
  α. Πίλαθα απνγξαθήο πνπ ζα εκθαλίδεη πεξηιεπηηθά ηα επηκέξνπο 
έξγα, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφ θιπ πνπ ζπγθξνηνχλ ην θαηαζθεπαζζέλ έξγν.  
 
  β. Πιήξε ζεηξά ησλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ «σο θαηαζθεπάζζε» (as 
built), σο αθνινχζσο: 
 
   (1)  Τα ζρέδηα «εμ εθηειέζεσο» ζα είλαη ιεπηνκεξή θαη ζα 
πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηειηθά εθαξκφζζεθαλ. 
 
   (2) Θα απνηππψλνπλ, πέξαλ ησλ δηθηχσλ επθνιηψλ πνπ ζα 
έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, φια ηα ππφινηπα δίθηπα επθνιηψλ 
πνπ ζα έρνπλ εληνπηζηεί ζηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ, είηε είλαη επηθαλεηαθά, είηε 
ππφγεηα,  είηε ππέξγεηα. 
 
   (3) Θα είλαη εμαξηεκέλα απφ ην θξαηηθφ δίθηπν ζπληεηαγκέλσλ 
(ΔΓΣΑ/ 87), ηα δε πςφκεηξα ησλ ζεκείσλ λα είλαη απφιπηα (Μ.Σ.Θ.). 
 
   (4) Σηηο πεξηπηψζεηο νδεχζεσλ δηθηχσλ επθνιηψλ, ζα 
απνηππψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά ππεξθείκελα ζηνηρεία (θηήξηα, θνιψλεο θιπ) ζε 
απφζηαζε ηνπιάρηζην 5m εθαηέξσζελ ηεο φδεπζεο. Τν πιήζνο ησλ ζεκείσλ ζα 
θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπίβιεςε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλάδνρν κε βάζε ηελ 
πνιππινθφηεηα ηεο πξνο απνηχπσζε γεσκεηξίαο θαη κε ζηφρν ηελ πιήξε 
πεξηγξαθή ηεο. 
 
   (5) Θα ππνβιεζνχλ ζε δηαθαλέο ραξηί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
(CD) σο αξρεία Autocad γηα Windows (κε "αλνηρηή" ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο). 
 
   (6) Τα ζρέδηα ζε ραξηί ζα έρνπλ πιάηνο θαηά DIN ψζηε λα είλαη 
δπλαηφ λα θπιάζζνληαη ζε θαηάιιειεο αξρεηνζήθεο θαη κήθνο, θαηά ην δπλαηφλ, 
κέρξη 1,2 κέηξα.  
 
   (7) Η πηλαθίδα ησλ ζρεδίσλ ζα είλαη ε ηππνπνηεκέλε ηεο 
Υπεξεζίαο, ε νπνία ζα δνζεί ζηνλ αλάδνρν απφ ηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία, θαη 
ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη φινη νη ρξεζηκνπνηνχκελνη θαλνληζκνί, ηα πιηθά 
θαηαζθεπήο, νη παξαδνρέο (θνξηίζεηο, ίδηα βάξε, εδαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, 
ραξαθηεξηζηηθά δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαζθεπήο θιπ), ε θιίκαθα θαη ηα 
ρξεζηκνπνηεζέληα πξνγξάκκαηα. 
 
   (8) Κάζε ζρέδην ζα αξηζκείηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία κε ηνλ 
θσδηθφ αξηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ελ ζπλερεία κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ζρεδίνπ. Σηε 
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ζπλέρεηα, ζα ζπληάζζεηαη πίλαθαο ησλ ζρεδίσλ εμ' εθηειέζεσο κε ηνλ αξηζκφ θαη 
ηνλ ηίηιν θαζελφο ζρεδίνπ, θαζψο θαη αληηζηνίρεζε ηνπ κε ηα ζρέδηα ηεο αξρηθήο 
κειέηεο. 
 
  γ. Τεχρνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο φισλ ησλ εξεπλψλ πεδίνπ θαη 
εξγαζηεξίσλ (γεσηερληθέο έξεπλεο θιπ). 
 
  δ. Τεχρνο κε φιεο ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πνπ έιαβαλ ρψξα ζην 
πιαίζην ηνπ έξγνπ. 
 
  ε. Τερληθή Πεξηγξαθή ησλ θχξησλ θάζεσλ ησλ εξγαζηψλ, ησλ 
κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ησλ δπζθνιηψλ θιπ. 
 
  ζη. Σεηξά έγρξσκσλ θσηνγξαθηψλ ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη εθηέιεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ δνθηκψλ. Οη 
θσηνγξαθίεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ςεθηαθή θάκεξα, ζα 
παξαδίδνληαη θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 
 
 4. Τν κεηξψν ζα ππνβάιιεηαη ζε ηξία (3) αληίγξαθα, ζε έληππε θαη 
ςεθηαθή κνξθή ζηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία. Απφ ηα ηξία (3) αληίγξαθα, ζην έλα 
ηα ζρέδηα εμ εθηειέζεσο ζα είλαη ζε δηαθαλέο ραξηί θαη ζηα άιια δχν ζε απιή 
θσηνηππία. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ, ην αληίγξαθν ηνπ κεηξψνπ πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη ηα ζρέδηα ζε δηαθαλέο ραξηί ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Πξντζηακέλε 
Αξρή γηα ελεκέξσζε θαη ην έλα (1) απφ ηα άιια αληίγξαθα ζα απνζηέιιεηαη ζηε 
Μνλάδα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ γηα ηήξεζε. 
 
 5. Η  δαπάλε γηα ηελ ζχληαμε ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη 
ζηα γεληθά έμνδα ηνπ εξγνιάβνπ. 
 
 6. Γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζρεδίσλ εμ΄ εθηειέζεσο, ηα ζρέδηα ηεο 
κειέηεο ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ν : ύληαμε Φαθέινπ JFAI 
 
 1. Τν παξφλ άξζξν αθνξά ζηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κεξηθψο ή 
νιηθψο απφ πηζηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο Έξγσλ Κνηλήο Υπνδνκήο ΝΑΤΟ. 
 
 2. Πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ 
αλάδνρν θάθεινο κε ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ „‟ηειηθή απνδνρή‟‟ 
ησλ εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ απφ ην ΝΑΤΟ (Γηθαηνινγεηηθά Joint Final Acceptance 
Inspection - JFAI) νπνίνο ζα πεξηέρεη: 
 
  α. Σρέδηα εμ‟ εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 
κνξθή, φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ Μέξνπο Ι ηεο Δ.Σ.Υ.) ηα νπνία ζα 
θέξνπλ ηίηινπο, ππφηηηινπο θαη ππνκλήκαηα ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ 
αγγιηθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ 
έξγνπ θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Υπεξεζίαο.  
 
  β. Πιήξε επηκεηξεηηθά ζηνηρεία κεηαθξαζκέλα ζηελ αγγιηθή 
γιψζζα. 
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  γ. Καηάζηαζε κε ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπ έξγνπ 
πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ην είδνο, ε πνζφηεηα θαη ηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επί κέξνπο πιηθψλ (θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ρψξα 
πξνέιεπζεο, ην κνληέιν θαη ηνλ αξηζκφ ζεηξάο παξαγσγήο), κεηαθξαζκέλα ζηελ 
αγγιηθή γιψζζα. 
  δ. Η  δαπάλε γηα ηελ ζχληαμε ηνπ θαθέινπ JFAI, πεξηιακβάλεηαη ζηα 
γεληθά έμνδα ηνπ εξγνιάβνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ν: Καηαλάιωζε Ηιεθηξηθνύ Ρεύκαηνο θαη Νεξνύ  από Σξίηνπο  
 
 1. Τν παξφλ άξζξν είλαη δηεπθξηληζηηθφ ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζην άξζξν 
26 ηεο Γ.Σ.Υ. 
 
  2. Πξνθεηκέλνπ λα απινπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο παξνρήο ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο θαη λεξνχ ζε ηξίηνπο (αλαδφρνπο), θαζηεξψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 
Φ.691.8/ΑΓ.690296/28-6-06/ΓΔΑ/Γ5, εληαίνο ηξφπνο εθδήισζεο ελεξγεηψλ   σο 
αθνινχζσο: 
  α. Δάλ πθίζηαηαη ζρεηηθή δπλαηφηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ν 
Αλάδνρνο κπνξεί λα ειεθηξνδνηεζεί – πδξνδνηεζεί απ' επζείαο απφ ηηο 
αληίζηνηρεο εηαηξείεο ηεο θάζε πεξηνρήο, χζηεξα απφ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζήο 
ηνπ. 
  β.  Δάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ζα δίλεηαη άδεηα απφ ηηο Μνλάδεο, θαηφπηλ 
ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ Αλαδφρνπ ή ηεο Δπηβιέπνπζαο Υπεξεζίαο. Η δηαδηθαζία, νη 
πξνυπνζέζεηο, ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ αληηηίκνπ θαη ηα ινηπά ζέκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε ρνξήγεζε – παξνρή ξεχκαηνο ή λεξνχ απφ ηηο Μνλάδεο πξνο 
ηνλ Αλάδνρν, θαζνξίδνληαη θαη δηέπνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο θάζε θνξά ηζρχνπζεο 
δηαηαγέο ηεο Υπεξεζίαο πνπ αθνξνχλ θαηαλαιψζεηο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη 
λεξνχ πξνο ηξίηνπο. 
Σηελ πεξίπησζε απηή, ζα γίλεηαη εγθαηάζηαζε ησλ κεηξεηψλ πνπ ζα 
ηνπνζεηνχληαη κε δαπάλεο ηνπ ρξήζηε ησλ παξνρψλ παξνπζία ηεο αξκφδηαο 
επηηξνπήο ησλ Μνλάδσλ, εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Υπεξεζίαο. Η θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεηξεηψλ απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Η 
Υπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεηξεηψλ.  Η 
ελεκέξσζε ησλ νθεηιψλ ζα απνζηέιιεηαη απφ ηελ Μνλάδα θαηεπζείαλ ζηνπο 
ρξήζηεο ησλ παξνρψλ κε ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε ζηελ Δπηβιέπνπζα Υπεξεζία. 
Δάλ κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα έρεη ηεζεί γηα ηελ εμφθιεζε ησλ 
νθεηιψλ ηνπ αλαδφρνπ δελ έρεη ππάξμεη αληαπφθξηζε, νη Μνλάδεο έρνπλ ην 
δηθαίσκα λα πξνβνχλ ζε ελέξγεηεο άξζεο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο παξνρήο. 
 
  γ. Σε πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ γηα 
αλαδφρνπο π.ρ. κηθξψλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, νη θαηαλαιψζεηο ζα βεβαηψλνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζα 
ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Μνλάδα, ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν θαηακέηξεζεο ή 
ππνινγηζκνχ ησλ θαηαλαιψζεσλ θαη' εθηίκεζε θαη ζα ρξεψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο ηηκέο παξνρψλ. Η εκπιεθφκελε Μνλάδα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
επηβιέπνπζα αξρή ζα παξαθξαηεί απφ ηνλ εξγνιάβν ην νθεηιφκελν πνζφ. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ν: Υξήζε Δθξεθηηθώλ Τιώλ  
 
 1. Τν παξφλ άξζξν είλαη δηεπθξηληζηηθφ θαη ππεξηζρχεη ησλ 
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αλαγξαθφκελσλ ζην άξζξν 28 ηεο Γ.Σ.Υ. 
 
 2. Η ρξήζε ησλ εθξεθηηθψλ πιηθψλ γηα εθζθαθέο επηηξέπεηαη, κφλν κεηά 
απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία, ζην νπνίν πξέπεη λα 
αλαιχεηαη ε έθηαζε ε ηερληθή θαη νη παξάκεηξνη ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ (δηάηαμε 
δηαηξεκάησλ, είδνο θαη πνζφηεηα εθξεθηηθήο χιεο, ηξφπνο ππξνδφηεζεο θιπ), 
φπσο επίζεο θαη ηα αληίζηνηρα κέηξα αζθαιείαο. Απαγνξεχεηαη ε έλαξμε 
νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο άδεηαο 
ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο εθξεθηηθψλ πιηθψλ θαη έγθξηζεο απφ ηε Γηεπζχλνπζα  
Υπεξεζία. Δπίζεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη πεξηνξηζκνί δνλήζεσλ εληφο ηεο 
Μνλάδαο θαη λα απνθεπρζνχλ νη ππεξεθζθαθέο. 
 
 3. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη 
θαλνληζκψλ ζρεηηθά κε ηα κέηξα αζθαιείαο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ 
εθξεθηηθψλ πιψλ. 
 
 4. Τνλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή θάζε πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε 
πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία βαξχλεη απνθιεηζηηθά 
θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν. 
  
ΑΡΘΡΟ 13ν: Γεληθά Πεξί Δξγαζηώλ ζε Μνλάδεο  
 
 1. Τν παξφλ άξζξν είλαη δηεπθξηληζηηθφ θαη ππεξηζρχεη ησλ 
αλαγξαθφκελσλ ζην άξζξν 29 ηεο Γ.Σ.Υ. θαη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ 
αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 6 ηνπ Μέξνπο Ι ηεο παξνχζαο. 
 
 2. Σε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο πξέπεη λα πάξεη φια ηα 
ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ αζθαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ 
(αζθάιεηα πηήζεσλ θαη εδάθνπο θιπ), ζπκκνξθνχκελνο πάληνηε θαη ακέζσο 
πξνο ηηο εληνιέο ηεο επίβιεςεο, ζχκθσλα κε ηηο Γηαηαγέο πνπ δηέπνπλ ηε 
ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο. 
 
 3. Οη ίδηνη πεξηνξηζκνί ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο θηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
αλαδφρνπ κέζα ζηε Μνλάδα (δηαδξνκέο, ψξεο κεηαθίλεζεο, θιπ), ησλ 
κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ, ην σξάξην ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ ελαπφζεζε ησλ πιηθψλ, 
ζηάζκεπζε νρεκάησλ θαη εηδηθψλ κεραλεκάησλ απηνχ θιπ. 
 
 4. Όηαλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ή ιφγνη αζθαιείαο δελ επηηξέπνπλ, ηελ επί 
καθξφλ ρξφλν απφζεζε πιηθψλ ζε θάπνηνπο ρψξνπο, ηφηε ζηνπο ρψξνπο απηνχο 
πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηελ επίβιεςε, ζα απνηίζεληαη πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο 
πιηθψλ, ρσξίο ηνχην λα δεκηνπξγεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα 
πξφζζεηεο ή πιάγηεο κεηαθνξέο, θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. ή παξάηαζε 
πξνζεζκίαο. 
 
 5. Πξνθεηκέλνπ πεξί ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ, ν αλάδνρνο δελ κπνξεί λα 
εθθέξεη θακία αληίξξεζε, αιιά νχηε θαη λα εγείξεη αμηψζεηο ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ, 
ρξνληθψλ ή άιισλ επηπηψζεσλ. Οη δαπάλεο γηα ηα παξαπάλσ δελ πιεξψλνληαη 
ηδηαίηεξα ζηνλ αλάδνρν αιιά πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ 
ηηκνινγίσλ κειέηεο θαη πξνζθνξάο. 
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 6. Τέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη νη ρψξνη εξγαζίαο ή απνζήθεπζεο πιηθψλ πνπ 
δηαηίζεληαη πξνζσξηλά ζηνλ αλάδνρν ζεσξνχληαη "εξγνηάμην" θαη θαηά ηελ 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δηέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί,  
αζθαιείαο εξγνηαμίσλ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ππεχζπλνο είλαη ν 
αλάδνρνο. Σπλεπψο θάζε θίλεζε ηξίησλ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ππνδείμεηο 
ησλ ππεπζχλσλ ηνπ έξγνπ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 14ν: Καηξηθέο πλζήθεο  
 
 1. Τν παξφλ άξζξν είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ θαη ππεξηζρχεη ησλ 
αλαγξαθφκελσλ ζην άξζξν 30 ηεο Γ.Σ.Υ. 
 
 2. Σηελ πεξίπησζε πνπ ζην έξγν επηθξαηήζνπλ δπζκελείο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο, πνπ φκσο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ην ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ φινπ 
έξγνπ ή κέξνπο απηνχ, ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ελεκεξψζεη άκεζα θαη 
εγγξάθσο ηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 
αηηηνινγεζεί θαη ηεθκεξησζεί αληίζηνηρν αίηεκα παξάηαζεο πξνζεζκίαο.  
 
 3. Τα αλσηέξσ ζα αμηνινγνχληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Πξντζηακέλε 
Αξρή κεηά απφ αληίζηνηρε εηζήγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15ν: Σηκέο Μνλάδνο Νέωλ Δξγαζηώλ 
 
 1. Τν παξφλ άξζξν είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ θαη ππεξηζρχεη ησλ 
αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 10 ηεο Γ.Σ.Υ. 
 
 2. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ην έξγν, φπσο απηφ 
πεξηγξάθεηαη ζηα Σπκβαηηθά Τεχρε, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 4412/2016. Σηελ 
πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε ζχληαμε λέσλ ηηκψλ κνλάδαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 156 ηνπ N.4412/2016.  
 
 3. Γηα ηνλ θαλνληζκφ ησλ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ, ζα 
εθαξκνζηνχλ: 
 
  α. Γηα εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζπκβαηηθέο ηηκέο γηα 
παξφκνηεο ή αλάινγεο εξγαζίεο, ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηηκνιφγηα, 
 
  β. Γηα εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ παξφκνηεο ή αλάινγεο 
ζπκβαηηθέο ηηκέο αιιά πεξηιακβάλνληαη ζηα ηζρχνληα εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα 
(αλαιχζεηο ηηκψλ), νη ηηκέο θαζνξίδνληαη, κε βάζε ηα εγθεθξηκέλα Τηκνιφγηα 
Έξγσλ. 
 
  γ. Γηα εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 
πεξηπηψζεηο νη ηηκέο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία θφζηνπο. 
Βαζηθέο ηηκέο εκεξνκηζζίσλ, πιηθψλ θαη κηζζψκαηα κεραλεκάησλ, ζα ιεθζνχλ 
απφ ην Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαπηζηψζεσλ Τηκψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 5 ηεο απφθαζεο ησλ Υπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο 
Κπβέξλεζεο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ΔΓ2α/01/35/Φ.2.5/26.04.82 (ΦΔΚ 218 Β΄/82). 
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ΑΡΘΡΟ 16ν: Γεληθά Έμνδα – Όθεινο Δξγνιάβνπ, Δπηβαξύλζεηο 
 
 1. Τν παξφλ άξζξν αληηθαζηζηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 33 ηεο 
Γεληθήο Σπγγξαθήο Υπνρξεψζεσλ. 
 
 2. Τo πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ, νθέινπο εξγνιάβνπ θιπ, ηεο παξνχζαο 
εξγνιαβίαο θαζνξίδεηαη ζε δεθανθηψ ηνηο εθαηφ (18%) επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ 
πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ Σπκβαηηθνχ Τηκνινγίνπ θαη ηπρφλ Νέσλ 
Τηκψλ Μνλάδνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 3. Οη θξαηήζεηο επί ησλ πιεξσκψλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ πεγή 
ρξεκαηνδφηεζεο. Δηδηθφηεξα:  
 
  α. Γηα έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ πηζηψζεηο ηαθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 
 
   (1) Κξάηεζε ππέξ ηνπ θαηά πεξίπησζε Μεηνρηθνχ Τακείνπ 
ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%). 
 
   (2) Κξάηεζε ππέξ ηνπ θαηά πεξίπησζε Τακείνπ Αιιεινβνεζείαο 
δχν ηνηο εθαηφ (2%). 
 
   (3) Κξάηεζε ππέξ ΤΠΔΓΔ κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5%). 
 
   (4) Κξάηεζε ππέξ ΑΟΟΑ έλα θφκκα έλα  ηνηο εθαηφ (1,1%). 
 
   (5) Οη θξαηήζεηο ησλ αλσηέξσ ππνπαξαγξάθσλ (1), (2), (3) θαη 
(4) ππφθεηληαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 2,4%. 
 
   (5) Κξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Δζληθήο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 375 ηνπ Ν4412/16, ε νπνία 
ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ. 
 
   (6) Φφξνο εηζνδήκαηνο (πξνπιεξσκή ζχκθσλα κε ηνλ λφκν). 
 
  β. Γηα έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ πηζηψζεηο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ θαη Πηζηψζεηο Κνηλήο Υπνδνκήο ΝΑΤΟ ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 
 
   (1) Κξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Δζληθήο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 375 ηνπ Ν4412/16, ε νπνία 
ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ ηξία ηνηο εθαηφ (3%), πιένλ είθνζη ηνηο εθαηφ 
(20%) εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ. 
 
   (2) Φφξνο εηζνδήκαηνο (πξνπιεξσκή ζχκθσλα κε ην Νφκν). 
 
 3. Καηά ηε ζχληαμε ησλ ηηκψλ κνλάδνο νη βαζηθέο ηηκέο ησλ πιηθψλ πνπ 
ειήθζεζαλ ππφςε πεξηιακβάλνπλ ηηο παληφο είδνπο επηβαξχλζεηο ησλ, δειαδή 
θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θιπ., γηα ηα νπνία ηζρχεη ε παξ. 6 ηνπ 
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άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/16.  
 
 4. Τα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο λέεο ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ 
πνπ πηζαλφλ λα ζπληαρζνχλ, ππφ κνξθή ζρεηηθψλ Πξσηνθφιισλ Καλνληζκνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ν : Αλαζεώξεζε ηηκώλ 
Γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ λ. 4412/2016 (θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ 
Ν.3669/08). 



  
  
  
 

  

ΜΔΡΟ  ΙΙ  ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

ΑΡΘΡΟ 1ν: Αληηθείκελν Δξγνιαβίαο – Υξεκαηνδόηεζε 

 1. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε «ςνηήπηζη Δξωηεπικών 
Υπωμαηιζμών Κηηπίων Μ-621 και Μ-633 ζηον ηπαηωνιζμό ηος ΠΒΚ»  (ΠΒΚ-20-
01), ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηα ηεχρε ηεο Μειέηεο ηεο Υπεξεζίαο. 
 

2. Η ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ 18% 
γηα Γεληθά Έμνδα θαη Δξγνιαβηθφ Όθεινο (ΓΔ + ΟΔ), θαζψο θαη πνζνζηφ 15% γηα 
απξφβιεπηα θαη αλαζεψξεζε 1,08 €, εθηηκάηαη ζχκθσλα κε ηε Μειέηε ηεο 
Υπεξεζίαο ζην πνζφ ησλ 30.000,00 €, ρσξίο Φ.Π.Α. (απαιιαγή ΦΠΑ) . 
 
 3. Τν έξγν είλαη ΝΑΤΟ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ΥΡΗΣΩΝ ΠΒΚ.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ν: Πξνζεζκίεο – Πνηληθέο Ρήηξεο  
 
 1. Σπλνιηθή Πξνζεζκία: Γηα ηελ πεξαίσζε φινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα Τεχρε Γεκνπξάηεζεο, νξίδεηαη ζπλνιηθή 
πξνζεζκία εθαηόλ νγδόληα (180) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 2. Οη εκέξεο λννχληαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηελ εκεξνινγηαθή δηαδνρή ησλ 
εκεξψλ.  
 
 3. Δλδεηθηηθέο Τκεκαηηθέο Πξνζεζκίεο: Καζνξίδνληαη επίζεο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 (άξζξ.147) ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίαο ηήξεζεο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο σο εμήο 
 

  (α) Πξνζεζκία 2 κελώλ ην πνζνζηφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αλά εκέξα 
ππέξβαζεο νξίδεηαη ζε 0,05% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ θαη ν ζπλνιηθφο 
ρξφλνο γηα ηελ επηβνιή ηνπο νξίδεηαη ζε 20 εκέξεο. 

 
  (β) Πξνζεζκία 4 κελώλ ην πνζνζηφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αλά εκέξα 
ππέξβαζεο νξίδεηαη ζε 0,05% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ θαη ν ζπλνιηθφο 
ρξφλνο γηα ηελ επηβνιή ηνπο νξίδεηαη ζε 20 εκέξεο. 
 

  (γ) Πξνζεζκία 6 κελώλ ην πνζνζηφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αλά εκέξα 
ππέξβαζεο νξίδεηαη ζε 0,05% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ θαη ν ζπλνιηθφο 
ρξφλνο γηα ηελ επηβνιή ηνπο νξίδεηαη ζε 20 εκέξεο. 

 
 4. Γηα ηελ ππέξβαζε ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηελ επηβνιή πνηληθψλ 
ξεηξψλ έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 (άξζξν148) 
φπσο ηζρχνπλ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
 5. Παξαηάζεηο Πξνζεζκηψλ:  
  



  
  
  
 

  

  α. Η ζπλνιηθή θαη νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο κπνξνχλ λα παξαηείλνληαη 
ζηηο πεξηπηψζεηο θαη φπσο νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σε πεξίπησζε έγθξηζεο 
παξάηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη 
θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε ιφγσ ηεο παξάηαζεο απηήο, κε κφλε θαη απνθιεηζηηθή 
εμαίξεζε ηε λφκηκε αλαζεψξεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 
 
  β. Παξάηαζε πξνζεζκίαο δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν, εάλ 
ηζρπξηζηεί άγλνηα ησλ ηνπηθψλ θαη θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ν: Πξόγξακκα Καηαζθεπήο Έξγνπ 
 
 1. Τν παξφλ άξζξν αληηθαζηζηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 20 ηεο Γεληθήο 
Σπγγξαθήο Υπνρξεψζεσλ. 
 
 2. Σχληαμε θαη ππνβνιή ρξνλνδηαγξάκκαηνο:  
 
  α. Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη, ην αξγφηεξν εληφο 
δεθαπέληε (15) εκεξώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα ζπληάμεη θαη λα 
ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία ρξνλνδηάγξακκα ηεο φιεο θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ, ζην νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά: 
 
   (1) Η έλαξμε, δηαδνρή θαη δηάξθεηα φισλ ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ 
πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 
 
   (2) Η ζπλνιηθή θαη νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (απνθιεηζηηθέο θαη 
ελδεηθηηθέο) πνπ ηίζεληαη ζε άιια άξζξα ηεο παξνχζεο. 
 
   (3) Οη πξνζεζκίεο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη ζε άιια άξζξα 
ηεο Δ.Σ.Υ. 
 
   (4) Τπρφλ αλακελφκελεο εγθξίζεηο (π.ρ. εγθξίζεηο κειεηψλ 
ζχλζεζεο, κηθξνηξνπνπνηήζεηο ή βειηηψζεηο επί ηεο κειέηεο πνπ έρνπλ έγθαηξα 
επηζεκαλζεί, πιηθψλ θιπ). 
  
  β. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, θαηά ηε ζχληαμε ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ επηβιέπνληα ή ηνπο επηβιέπνληεο 
κεραληθνχο γηα λα εμεηάζνπλ καδί φια ηα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 
θαη λα επηιέμνπλ ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εηζαρζνχλ ηειηθά ζε απηφ. Τν 
ρξνλνδηάγξακκα, κε ππνγξαθή θαη ηνπ Δπηβιέπνληνο ή ησλ Δπηβιεπφλησλ 
κεραληθψλ ζα ππνβάιιεηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία γηα έγθξηζε. 
 
 3. Πεξηερφκελα ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
 
  α. Τν ρξνλνδηάγξακκα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ 
Ν.4412/16, ζρεδηάδεηαη ππφ κνξθή γξακκηθνχ δηαγξάκκαηνο (δηάγξακκα GANTT) θαη 
ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ ηα θάησζη: 
 
   (1) Τερληθή έθζεζε, ζηελ νπνία ηεθκεξηψλεηαη πιήξσο ε ζχληαμε 
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο (ινγηζκηθφ, δνκή θαη θσδηθνπνίεζε, αξηζκφο, ρξνληθή 



  
  
  
 

  

δηάξθεηα θαη αιιεινπρία δξαζηεξηνηήησλ, θξίζηκε δηαδξνκή θηι.). Η ελ ιφγσ 
ηεθκεξίσζε πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ (αλζξψπηλνη 
πφξνη, κεραλήκαηα θηι.), ην νπνίν ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο κελφο απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
   (2) Πίλαθα δηαζέζηκνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 
ρξνλνδηάγξακκα θηλεηνπνίεζεο ηνπ ζην έξγν. 
 
   (3) Πίλαθα κεληαίαο θαηαλνκήο πνζνηήησλ θαη εθηακηεχζεσλ 
(απνξξνθήζεσλ) αλά εξγαζία ή θαηεγνξία θαη νκάδα νκνεηδψλ εξγαζηψλ. 
 

  β. Ωο κνλάδα ρξφλνπ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
θαζνξίδεηαη γεληθά ε εβδνκάδα. Η Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία δχλαηαη λα θαζνξίζεη 
δηαθνξεηηθή κνλάδα ρξφλνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεη φηη απηή πεξηγξάθεη κε 
ηξφπν επαξθέζηεξν ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έλαληη ηεο εβδνκάδαο. 
 

  γ. Η ζχληαμε θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο απφ ηνλ 
Αλάδνρν ζα γίλνληαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν πξέπεη λα 
παξέρεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ. Τν 
ρξνλνδηάγξακκα ζα ππνβάιιεηαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζηε Γηεπζχλνπζα 
Υπεξεζία.  
 

 4. Έγθξηζε – αλαπξνζαξκνγή – ηξνπνπνίεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
 
  α. Η έγθξηζε θαη νη ηπρφλ αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/16. 
 
  β. Σε πεξίπησζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο ή άιιεο αλάγθεο 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζα ζπληάζζεηαη λέν 
αλαζεσξεκέλν ρξνλνδηάγξακκα γηα ην νπνίν ηζρχνπλ φια ηα αλαθεξφκελα ζηηο 
παξαπάλσ παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ν : Υξόλνο Τπνρξεωηηθήο πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ 
 
 1. Τν παξφλ άξζξν αληηθαζηζηά ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηεο Γ.Σ.Υ. 
 
 2. Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ 
έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζε ηνπ θαζνξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 171 ηνπ Ν. 4412/16. Γηα ην ρξφλν εγγχεζεο 
ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 157 θαη 172 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ν: Αζθάιηζε Έξγνπ 
 
  Τα ζέκαηα αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ Ν.4412/16. 



  
  
  
 

  

 
ΑΡΘΡΟ 6ν: Γηαβάζκηζε Έξγνπ – Καλόλεο Αζθαιείαο 
 
 1. Τν έξγν, απφ πιεπξάο δηαβάζκηζεο αζθαιείαο, έρεη ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ 
"ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟΤ" θαη ηζρχνπλ νη αληίζηνηρνη θαλνληζκνί αζθαιείαο (Δζληθφο 
Καλνληζκφο Αζθαιείαο, Πάγηεο θαη Μφληκεο Γγεο ηεο Υπεξεζίαο θιπ). Ο αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εξγαηνηερληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη λα ηα 
ππνβάιιεη ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο. Δηδηθά 
γηα ην πξνζσπηθφ πνπ πξφθεηηαη λα εξγαζηεί ζηηο αξρηθέο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ, ε 
ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εληφο πελζεκέξνπ απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηπρφλ θαζπζηέξεζε δηεμαγσγήο 
ηνπ ειέγρνπ απφ κε έγθαηξε ππνβνιή ηνπο, ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
 
 2. Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ παξαζηεί αλάγθε λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνηρεία πςειφηεξεο δηαβάζκηζεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα, ν 
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί απφιπηα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα ηνπ 
δψζεη ε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία. 
  
 3. Γηεπθξηλίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ πεξί ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ησλ 
ππνδεηθλπφκελσλ απφ ηελ επίβιεςε, ν αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθθέξεη θακία 
αληίξξεζε, αιιά νχηε θαη λα εγείξεη αμηψζεηο ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ή άιισλ 
επηπηψζεσλ, ηηο νπνίεο δπλαηφλ λα ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ν: Γηάζεζε Σερληθνύ Πξνζωπηθνύ Δπί Σόπνπ ηνπ Έξγνπ 
 
 1. Σρεηηθά κε ηελ εθινγή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα επηιέμεη ν Αλάδνρνο γηα 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 138 θαη 139 ηνπ 
Ν.4412/16. 
 
 2. Πέξαλ ηνχηνπ, ν Αλάδνρνο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζηειερψζεη κνλίκσο 
ηα γξαθεία ηνπ ζην εξγνηάμην κε επηηειείν απφ εηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ 
αλαγθαίν γηα ηε δηεχζπλζε, παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Σην ελ ιφγσ 
πξνζσπηθφ ζα πεξηιακβάλνληαη απαξαίηεηα γηα ην εξγνηάμην νη παξαθάησ: 
 
  α. Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ κε ηα αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά πξνζφληα 
γηα ηηο Οηθνδνκηθέο Δξγαζίεο ζε Κηήξηα, ν νπνίνο ζα είλαη επηπιένλ ππεχζπλνο θαη 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ εκεξνινγίσλ, ησλ επηκεηξήζεσλ θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηεο 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
  β. Τνπο απαξαίηεηνπο Δξγνδεγνχο γηα ηηο απαηηνχκελεο επηκέξνπο 
εξγαζίεο. 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
 

  

ΑΡΘΡΟ 8ν: Γηάζεζε Δμνπιηζκνύ γηα ηελ Παξαθνινύζεζε ηνπ Έξγνπ 
 
 1. Τν παξφλ άξζξν είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ θαη ππεξηζρχεη ησλ 
αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 21 ηεο Γ.Σ.Υ. 
 
 2. Ο Αλάδνρνο, κε ηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
έξγνπ (κέρξη ηελ Πξνζσξηλή παξαιαβή), ππνρξενχηαη γηα ηηο αλάγθεο 
παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ λα δηαζέζεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία ηνλ 
απαξαίηεην εμνπιηζκφ θίλεζεο θαη επηθνηλσληψλ. 
 
 3. Η εθπιήξσζε ησλ σο άλσ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη εληφο 
πξνζεζκίαο ηπιάνηα (30) ημεπών απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
 4. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηήξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ απφ ηνλ Αλάδνρν δελ 
απνηειεί αίηην γηα λα εγεξζεί απαίηεζε νηθνλνκηθήο θχζεσο δηφηη νη δαπάλεο γηα ηα 
αλσηέξσ πεξηιακβάλεηαη ζην πνζφ ηνπ Γ.Δ. θαη Ο.Δ. ηνπ αλαδφρνπ, θαη πξνζσξηλά 
ζα δηαηεζνχλ γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία, απφ ηελ 
έλαξμε ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ Πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ. 
  
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ν: Δθπόλεζε θαη Δθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Πνηόηεηαο Έξγνπ 
 
 1. Η εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.) 
δηέπεηαη απφ ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 158 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 2. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ απαηηείηαη ε εθπόλεζε Π.Π.Δ. απφ ηνλ Αλάδνρν ζην 
πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο.       
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ν: Έγθξηζε – Πξνέιεπζε Τιηθώλ  
 
 1.  Τν παξφλ άξζξν απνηειεί ζπκπιήξσζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 8 
ηεο Γ.Σ.Υ.. 
 
 2. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 
ην αξγφηεξν δύο (2) μήνερ πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, βάζεη 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, λα ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία γηα έγθξηζε ηα 
αληίζηνηρα πιηθά πξνο ελζσκάησζε – εγθαηάζηαζε, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ 
Τ.Π. 
 
 3. Η πξφηαζε - αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα 
ζηνηρεία (πεξηγξαθέο ζηελ ειιεληθή, ηερληθά θπιιάδηα [prospectus], βεβαηψζεηο 
ζπκκφξθσζεο κε Πξφηππα [DIN EN ΔΛΟΤ θιπ], πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο [ISO θιπ] 
ζρέδηα, ζρεδηαγξάκκαηα, εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ηχπνο θιπ) ησλ πιηθψλ ψζηε λα 
ραξαθηεξίδεηαη ζαθψο θαη ιεπηνκεξψο ην θαζέλα πξνηεηλφκελν είδνο πιηθνχ θαη λα 
απνδεηθλχεηαη ζαθψο θαη επρεξψο φηη ηνχην ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 
απαηηήζεηο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, γηα ηελ έγθξηζε ησλ πιηθψλ, ε Υπεξεζία 
κπνξεί λα δεηήζεη θαη δείγκαηα. 



  
  
  
 

  

 
 4. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππνρξεσηηθά, ηα πιηθά πνπ 
πξνδηαγξάθνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ζα είλαη εγρψξηαο πξνέιεπζεο ή 
πξνέιεπζεο απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. ή πξνέιεπζεο απφ ρψξεο – κέιε ηνπ ΝΑΤΟ. 
 
 5. Η έγθξηζε ησλ πιηθψλ ρνξεγείηαη απφ ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, θνηλνπνηείηαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, γηα θάζε πιηθφ πνπ 
πξννξίδεηαη γηα ην έξγν θαη ζεκαίλεη φηη: 
  α.  Η Υπεξεζία ζπκθσλεί γηα ηελ ρψξα πξνειεχζεσο, ηνλ νίθν 
θαηαζθεπήο θαη ηελ ηερλνινγία θαηαζθεπήο ηνπ πιηθνχ, θαη παξέρεη ηελ θαη‟ αξρή 
έγθξηζή ηεο γηα ηελ παξαγγειία θαη ελζσκάησζε ηνπ πιηθνχ ζην έξγν. 
  β.  Η νξηζηηθή έγθξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ πνπ ηειηθά 
εγθαηαζηάζεθε, ζα ρνξεγεζεί κεηά ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη ιεηηνπξγία 
ηνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ζηελ ζέζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. 
  γ. Οη δηαζηάζεηο, ην βάξνο θιπ ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα επηιεγνχλ 
απφ ηνλ αλάδνρν, ζα επηηξέπνπλ ηελ κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζή ηνπο ζηνπο 
δηαηηζέκελνπο ρψξνπο. 
  δ. Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ πιηθψλ, ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα  
εηδνπνηήζεη εγθαίξσο ηελ Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία, δειαδή 15 εκέξεο γηα πιηθά 
εζσηεξηθνχ θαη 25 εκέξεο γηα πιηθά εμσηεξηθνχ πξηλ απφ ηηο δνθηκέο παξαγσγήο πνπ 
ζα γίλνπλ ζην εξγνζηάζην, ψζηε αλ θξίλεη ζθφπηκν λα παξαζηεί ζε απηέο 
εθπξφζσπνο ηεο. Δλαιιαθηηθά, αληί ησλ δνθηκψλ ζην εξγνζηάζην εμσηεξηθνχ κπνξεί 
ε Υπεξεζία λα δεηήζεη δνθηκέο ή πηζηνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
επφκελε παξάγξαθν. 
  ε. Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα. 
Δπίζεο, θαλέλα κεράλεκα δελ ζα παξαιακβάλεηαη εάλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηα 
πξνβιεπφκελα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πηζηνπνηεηηθά, απφ εχθεκν νίθν 
εμεηδηθεπκέλν ζε απηά, θαη δελ έρνπλ ζπληαρζεί φπνπ πξνβιέπεηαη ηα ζρεηηθά 
πξαθηηθά ειέγρσλ - δνθηκψλ. Δπίζεο δελ ζα γίλνληαη δεθηά ζηε Μνλάδα, εθηφο εάλ 
θπιάζζνληαη ζε απνζήθε ηνπ αλαδφρνπ. Υιηθά πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί δελ ζα 
πηζηνπνηνχληαη. 
 
 6. Σε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνηα απφ ηα πιηθά ηνπ έξγνπ δεηεζεί απφ ηελ 
Πξντζηακέλε Αξρή ή πνπ ε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία δε δχλαηαη λα απνθαλζεί 
αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ ή κε, ηφηε ε ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ αλαδφρνπ 
ζπλνδεπφκελε απφ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία σο αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα, ζα 
ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 
 
 
  
ΑΡΘΡΟ 11ν : Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο  
 
 1. Τν παξφλ άξζξν είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην άξζξν 
13 παξ. 1 ηεο Γ.Σ.Υ.. 
 
 2. Θέκαηα δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, θαζνξίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο 
λνκνζεζίαο, αλάινγα κε ην είδνο ησλ απνβιήησλ. 
 



  
  
  
 

  

 3. Δηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο - δηάζεζεο ησλ 
απνβιήησλ πεξηγξάθνληαη θαη απνηηκψληαη – θνζηνινγνχληαη ζηελ Τερληθή 
Πεξηγξαθή θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. 
 
 4. Ιδηαηηέξσο επηζεκαίλνληαη θαη ηα αθφινπζα: 
 
  α. Δπηβάιιεηαη λα εμαζθαιηζζεί ε ζπγθέληξσζε ησλ ιπκάησλ ηνπ 
εξγνηαμίνπ ζε ζηεγαλνχο βφζξνπο θαη ε κεηαθνξά /δηάζεζή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ ζα 
ππνδείμεη ε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία. 
 
  β. Αλάινγε ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε απαηηείηαη θαη γηα ηα ππφινηπα 
απφβιεηα ηνπ εξγνηαμίνπ, φπσο ιάδηα - πεηξειαηνεηδή - ρεκηθά θιπ. ζε ρσξηζηνχο 
βφζξνπο απ' απηνχο ησλ ιπκάησλ, απαγνξεπνκέλεο απνιχησο ηεο απφξξηςήο ηνπο 
επί ηνπ εδάθνπο θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 82/2004 (ΦΔΚ 
Α΄64/2004) πεξί δηαρείξηζεο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ. Ιδηαίηεξνη ρψξνη ζα 
απαηηεζνχλ θαη γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ απφλεξσλ θαζαξηζκνχ ησλ κνλάδσλ 
παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο. 
 
  γ. Να ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο θαηά ηελ εθθφξησζε 
ησλ πιηθψλ - θαπζίκσλ θιπ. ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ απφ νπνηνδήπνηε κέζν 
κεηαθνξάο. 
 
  δ. Οη νπνηεζδήπνηε απνζέζεηο πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ, 
ή άιισλ πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε ζέζεηο πνπ λα κε δεκηνπξγνχλ 
νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ ή ζηε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο θαη πάληνηε 
χζηεξα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο.  
 
  ε. Αλάινγε πξνζνρή ζα δνζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη γηα ηηο 
εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, ζρεηηθά κε ηηο 
πεξηβαιινληηθέο ηνπο επηπηψζεηο. 
 
 5. Δπηζεκαίλνληαη νη επηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2.ε ηνπ 
άξζξνπ 160 ηνπ Ν.4412/2016 ζηελ πεξίπησζε παξάιεςεο ηεο ηήξεζεο ησλ 
θαλφλσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ν : Πξνθαηαβνιή  
 
 1. Τν παξφλ άξζξν αληηθαζηζηά ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 11 ηεο Γ.Σ.Υ.. 
  
 2. Η ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ 
Ν.4412/16. 
 
 3.  Σηνλ Αλάδνρν δελ ζα ρνξεγεζεί πξνθαηαβνιή  
 
 
 
 
 



  
  
  
 

  

ΑΡΘΡΟ 13ν :  Τπεξεκεξία ΚηΔ - Σόθνη Τπεξεκεξίαο  
 
 1. Γηα ηελ ππεξεκεξία ηνπ ΚηΔ ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 137 ηνπ 
Ν.4412/16. 
 
 2. Σε φηη αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λφκηκνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο, απηφο 
γίλεηαη κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ν.4152/20133 
 
 
                     
 

  
 

                                                 
3
 Τν χςνο ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ν νθεηιέηεο ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ην επηηφθην πνπ εθαξκφδεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα ζηελ πην πξφζθαηε θχξηα πξάμε 

αλαρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ πξψηε εκεξνινγηαθή εκέξα ηνπ νηθείνπ 

εμακήλνπ (επηηφθην αλαθνξάο) πξνζαπμεκέλν θαηά νθηψ εθαηνζηηαίεο κνλάδεο (πεξηζψξην). Τν 

επηηφθην αλαθνξάο ην νπνίν ηζρχεη ηελ πξψηε εκεξνινγηαθή εκέξα ηνπ νηθείνπ εμακήλνπ, εθαξκφδεηαη 

θαη γηα ηνπο επφκελνπο έμη κήλεο. 
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