ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΔΗΜΟ ΠΡΕΠΩΝ
ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΟΙΚΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΤ ΠΡΕΠΩΝ

Κσδηθόο CPV: 45240000-1
(Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα πδξαπιηθά έξγα)
ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ
Άξζξν 1:

Αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ

Άξζξν 2:

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ

Άξζξν 3:

πκβαηηθά ηνηρεία – Δθαξκνζηέεο Πξνδηαγξαθέο

Άξζξν 4:

πκπιεξψζεηο – Σξνπνπνηήζεηο

Άξζξν 5:

Πξνζεζκίεο

Άξζξν 6:

Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ – Οξγαλφγξακκα
Δξγνηαμίνπ – Ζκεξνιφγην έξγνπ

Άξζξν 7:

Πξνθαηαβνιέο

Άξζξν 8:

Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ

Άξζξν 9:

ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο – Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο

Άξζξν 10:

Απαηηνχκελα Μέηξα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζην εξγνηάμην

Άξζξν 11:

Μεραληθφο εμνπιηζκφο – Δηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ

Άξζξν 12:

Τπέξβαζε πξνζεζκηψλ – Πνηληθέο ξήηξεο – Τπνθαηάζηαζε
Αλαδφρνπ

Άξζξν 13:

Αξηηφηεηα θαηαζθεπήο

Άξζξν 14:

Γλψζε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ

Άξζξν 15:

Γεληθά έμνδα, φθεινο θιπ. Αλαδφρνπ – Δξγνιαβηθά πνζνζηά –
Δπηβαξχλζεηο

Άξζξν 16:

Τιηθά θαη κέζα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ

Άξζξν 17:

Γηεπθνιχλζεηο ηνπ Αλαδφρνπ

Άξζξν 18:

Δπηκεηξήζεηο

Άξζξν 19:

Λνγαξηαζκνί-Πηζηνπνηήζεηο εξγαζηψλ

Άξζξν 20:

Δηδηθέο πεξηπηψζεηο άκεζεο επέκβαζεο

Άξζξν 21:

Δξγαζίεο εθηεινχκελεο απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ή απφ
άιινπο Αλαδφρνπο

Άξζξν 22:

Γεληθνί φξνη θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ

Άξζξν 23:

Σήξεζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη απαηηήζεσλ

Άξζξν 24:

Αζθαιίζεηο

Άξζξν 25:

Παξαιαβή – Μεηξψν ηνπ έξγνπ – Υξφλνο ππνρξεσηηθήο
πληήξεζεο ηνπ έξγνπ

Άξζξν 26:

Αλαζεψξεζε ηηκψλ – Καλνληζκφο ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ

Άξζξν 27:

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο

Άξζξν 28

Ηζρχνπζα Ννκνζεζία

Άξζξν 1:

Αληηθείκελν ηεο Εηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Δ..Τ είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε
ηνπο νπνίνπο ζα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν «Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθώλ δηθηύσλ ύδξεπζεο
Οηθηζκώλ Δήκνπ Πξεζπώλ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νξηδφκελα ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη
ηε κειέηε ηνπ έξγνπ, πξνυπνινγηζκνχ 3.467.741,94 € (ρσξίο ΦΠΑ).
Άξζξν 2:

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ

1.

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη:



Ζ θαηαζθεπή φισλ ησλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα
θαη πξνδηαγξάθνληαη ζην ηεχρνο ησλ «Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ».

2.

Αξρηθφ ζπκβαηηθφ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ
πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηειηθψο
εγθξηζέληα θαη θαηαθπξσζέληα Γηαγσληζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνζψλ Γ.Δ. θαη
Ο.Δ., θαζψο θαη ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ.

Άξζξν 3:

πκβαηηθά ηνηρεία – Εθαξκνζηέεο Πξνδηαγξαθέο

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε Γηαθήξπμε θαη ζην ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

πκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
Σν ζπκθσλεηηθφ.
Ζ Γηαθήξπμε
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο
Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.)
Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.)
Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο
Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ
Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ

Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, επφκελεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν,
επεηδή είλαη δεκνζηεπκέλα θείκελα :
1. Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3263/2004.
2. Οη Δπξσθψδηθεο θαη θαλνληζκφο ζθπξνδέκαηνο
3. Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ –ΠΔΣΔΠ)
4. Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. θαη νδεγίεο κειεηψλ θαη πνηφηεηαο.
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Άξζξν 4:

1.

πκπιεξώζεηο – Σξνπνπνηήζεηο

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ ζρεδίσλ ηεο εγθεθξηκέλεο
κειέηεο, λα δεηήζεη έγθαηξα – πξηλ απφ θάζε θαηά ηελ θξίζε ηνπ κεξηθή ή νιηθή εθαξκνγή
ησλ ζρεδίσλ – έγγξαθεο νδεγίεο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Καηά ηα ινηπά έρνπλ
εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζην Ν. 4412/16 θαη ηηο ινηπέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ
ζήκεξα (Ν.4782/2021).

2.

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζέιεη λα πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο,
βειηηψζεηο θ.ι.π., ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ,
ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζή ηνπ, λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία πιήξε κειέηε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ, βειηηψζεσλ θ.ι.π., γηα
έγθξηζή ηνπο, καδί κε ιεπηνκεξή ζρέδηα απηψλ.

3.

Ο Δξγνδφηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηθέξεη κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο εξγαζίεο ηνπ
Έξγνπ, ρσξίο ν αλάδνρνο λα έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο, εθφζνλ νη εξγαζίεο απηέο δελ
έρνπλ αθφκε μεθηλήζεη. Αληίζεηα, ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα επηθέξεη ηξνπνπνηήζεηο
ζην έξγν ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.

4.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηηο ρνξεγνχκελεο
ζε απηφλ κειέηεο, ησλ εγγξάθσλ νδεγηψλ ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ
πξνδηαγξαθψλ εθπφλεζεο κειεηψλ, λα πξνβεί, εθφζνλ απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ
απαηηείηαη, παξνπζία ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο ζηελ επί ηνπ εδάθνπο
πξνζαξκνγή ησλ κειεηψλ, ζηηο αλαπαζζαιψζεηο θαη ρσξνζηαζκήζεηο ησλ αμφλσλ ηνπ
έξγνπ, ζηνλ έιεγρν θαη ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο
ζπκπιήξσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο, φπσο
επίζεο ζηε ζήκαλζε ηεο δψλεο θαηάιεςεο ησλ έξγσλ.

Άξζξν 5:

1.

Πξνζεζκίεο

Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα παξαδψζεη νινθιεξσκέλν θαη έηνηκν πξνο άκεζε
ιεηηνπξγία φιν ην έξγν εληφο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δέθα νρηώ (18) κελψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

2.

Παξάηαζε ησλ ηαζζνκέλσλ πξνζεζκηψλ δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν, εθφζνλ ε
αηηία γηα παξάηαζε πξνέξρεηαη απφ ππαηηηφηεηα απηνχ. Καηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 147 θαη 148 ηνπ Ν. 4412/16, φπσο ηζρχνπλ (άξζξν 66 θαη άξζξν
67 ηνπ Ν.4782/2021).
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4.

Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ
επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη
ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο θαη απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. Καηά ηα ινηπά
εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 148 ηνπ Ν. 4412/16, φπσο ζήκεξα ηζρχεη
(άξζξν 67 ηνπ Ν.4782/2021).

Άξζξν 6: Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ – Οξγαλόγξακκα εξγνηαμίνπ –
Ηκεξνιόγην έξγνπ
1.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ην νπνίν
ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο ΔΤ θαη λα ην ππνβάιιεη ζηε
Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία. Ζ ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ
ππνζηεξηθηηθή έθζεζε ε νπνία ζα πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.

2.

Ζ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεη ζε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο θαη λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο

3.

H Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κεηά απφ έιεγρν θαη κεηά απφ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ή
ζπκπιεξψζεηο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ απνθαίλεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο
απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο, κε έθδνζε ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία
εγθξίλεη ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.

4.

ε

πεξίπησζε

κεηαβνιήο

ησλ

πξνζεζκηψλ

ή

ηνπ

αληηθεηκέλνπ

ηνπ

έξγνπ,

αλαπξνζαξκφδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/16, φπσο ηζρχεη (άξζξν 64 ηνπ Ν.4782/2021).
5.

Σν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα ζπληαρζεί κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ
πίλαθα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ, αλά εξγαζία ή νκάδα
εξγαζηψλ, θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε πνπ ζα
αλαιχεη θαη ζα αηηηνινγεί πιήξσο ηνλ πξνηεηλφκελν πξνγξακκαηηζκφ θαη κε βαζηθή
επηδίσμε ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο απφδνζε νινθιεξσκέλσλ ηκεκάησλ
ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/16, φπσο ζήκεξα ηζρχεη (άξζξν 64
ηνπ Ν.4782/2021).

6.

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ ζην νπνίν ζα
πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ
πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.

7.

Γηα ηελ θάιπςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ηνπ έξγνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ
επζχλεηαη γη' απηέο ν αλάδνρνο, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα δψζεη εληνιή ζε απηφλ λα

7

επηηαρχλεη ηηο εξγαζίεο εθηειψληαο ηηο απαξαίηεηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο θαη παίξλνληαο
ηα απαξαίηεηα επηπιένλ κέηξα ρσξίο θακηά πξφζζεηε απνδεκίσζε.
8.

Σν παξαπάλσ ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα ζπληαρζεί κε βάζε ηα
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 138 ηνπ Ν. 4412/16, φπσο ηζρχεη ζήκεξα (άξζξν 59 ηνπ
Ν.4782/2021), ζε φηη αθνξά ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά, κεραλήκαηα, νρήκαηα,
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, εξγαιεία θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη
έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.

9.

Ο αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, αλ :
α) Καζπζηεξήζεη ππαίηηα, πέξαλ ηνπ κελφο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ηελ
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ ππνβνιή ηνπ αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα
θαη κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε.
β) Τπεξβεί κε ππαηηηφηεηά ηνπ, γηα ρξφλν πεξηζζφηεξν ηνπ κελφο, ηνλ πξνβιεπφκελν
ζηε ζχκβαζε ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγνηαμηαθήο ηνπ αλάπηπμεο.
γ) Τπεξβεί κε ππαηηηφηεηά ηνπ θαη θαη' επαλάιεςε, θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο,
ηκεκαηηθή πξνζεζκία ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.

10. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ειεθηξνληθφ εκεξνιφγην έξγνπ ζε ειεχζεξν ινγηζκηθφ
επξείαο ρξήζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη (άξζξν 65
Ν.4782/2021). Δηδηθφηεξα, θαζψο ην έξγν θξίλεηαη κηθξφ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ
ηήξεζε εκεξνινγίνπ θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο ησλ γεγνλφησλ, αιιά ζε δεθαπελζήκεξε
ππνβνιή ησλ αξρείσλ πξνο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα θάζε
επφκελνπ

δεθαπελζεκέξνπ,

γηα

ηα

θχιια

εκεξνινγίνπ

ηνπ

πξνεγνχκελνπ

δεθαπελζεκέξνπ.
11. Δθφζνλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ ππνβνιή
εκεξνινγίνπ ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή
ξήηξα ίζε κε εθαηό (100) επξώ, γηα θάζε εκέξα παξάιεηςεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 65 Ν.4782/2021). Ζ εηδηθή πνηληθή ξήηξα
επηβάιιεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο, ζηελ νπνία ν επηβιέπσλ αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ παξάιεηςε ηήξεζεο.
12. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νξγαλψζεη ηα ζπλεξγεία ηνπ κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα
εξγάδεηαη ηαπηφρξνλα ζε φζνπο νηθηζκνχο απαηηεζεί (ζε έγγξαθε ζπλελλφεζε κε ηελ
δηεπζχλνπζα ππεξεζία) απφ ηνπο 6 ζπλνιηθά νηθηζκνχο

ψζηε λα νινθιεξψζεη ηελ

θαηαζθεπή ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα (18 κήλεο). Σν
θαηαηεζεηκέλν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ εξγνιάβνπ ζα πξέπεη λα παξέρεη δηθαηνιφγεζε
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ρσξίο πξνβιήκαηα ζε ζέκαηα ρξφλνπ.
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Άξζξν 7:

Πξνθαηαβνιέο

Δάλ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιψλ ζηνλ
αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 150 ηνπ Ν. 4412/16, φπσο ηζρχεη ζήκεξα
(άξζξν 69 ηνπ Ν.4782/2021).
Άξζξν 8:
8.1.

Δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ έξγνπ

Γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ
Ο αλάδνρνο αθνχ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην θαηά ην

νπνίν γίλνληαη δεθηέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο δεπηέξαο ηάμεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη
Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 158 ηνπ Ν.
4412/16 φπσο ηζρχεη.
8.2.

Δείγκαηα πιηθώλ
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππνρξεσηηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηα

πξνδηαγξαθφκελα πιηθά θαη έηνηκα ή εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα ηεο εγρψξηαο Βηνκεραλίαο ή
Υσξψλ ηεο Δ.Δ., ή ηξίησλ Υσξψλ εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή
εηδηθέο ξπζκίζεηο.
Ζ παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή
ηνπ έξγνπ ή ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (άξζξν 77 ηνπ Ν.4782/2021). Αλ
θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ε επίβιεςε ζεσξεί, φηη ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά δελ
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια, δηαηάζζεηαη απφ ηε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ε κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί,
εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4412/16 φπσο ηζρχεη ζήκεξα
(άξζξν 77 ηνπ Ν.4782/2021).
Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί ηελ θαηαζθεπή ησλ
πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν θαη λα δεηήζεη
ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο
λα ππνβάιιεη πξνθαηαβνιηθά ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα
ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ή θαη ηα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζ' απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο.
Ο εμνπιηζκφο θαη ηα πιηθά πνπ ζα παξαδίδνληαη επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζα επηζεσξνχληαη
απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο. Ο αλάδνρνο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε
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ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο ζα αλαιακβάλεη ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη
ησλ πιηθψλ ζε αζθαιείο ζέζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ φπνπ δελ ζα ππάξρεη θίλδπλνο βιάβεο
ή δεκηάο απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.
Όινο ν εμνπιηζκφο θαη ηα πιηθά ζα απνζεθεχνληαη θαη ζα πξνθπιάζζνληαη ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη θάζε αλαγθαία εμππεξέηεζε γηα ηελ
επηζεψξεζε ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απν ζπζθεπαζίαο ηνπ
εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ θαη ηελ ελ ζπλερεία απαηηνχκελε πξνζηαζία ηνπο, αλ απηφ
απαηηείηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.
Αληίγξαθα φισλ ησλ απνδείμεσλ παξαιαβήο θαη ησλ ζεκεηψζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ
εμνπιηζκφ θαη ηα εξγαιεία πνπ πεξηιακβάλνληαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία γηα ελεκέξσζή ηεο.
Οη παξαπάλσ επηζεσξήζεηο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ
αλάδνρν απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο.
8.3.

Επηζεσξήζεηο θαη έιεγρνη πνηόηεηαο
Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα επνπηεχεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, ηηο δνθηκέο

θαη ηηο επηζεσξήζεηο ηφζν επηηφπνπ ηνπ έξγνπ φζν θαη εθηφο απηνχ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη
ην έξγν εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
παξαπάλσ ζηφρνπ.
Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί ηελ θαηαζθεπή ησλ
πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν θαη λα δεηήζεη
ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο
λα ππνβάιιεη πξνθαηαβνιηθά ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα
ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ή θαη ηα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζ' απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο.
Ο εμνπιηζκφο θαη ηα πιηθά πνπ ζα παξαδίδνληαη επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζα επηζεσξνχληαη
απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο. Ο αλάδνρνο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε
ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο ζα αλαιακβάλεη ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη
ησλ πιηθψλ ζε αζθαιείο ζέζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ φπνπ δελ ζα ππάξρεη θίλδπλνο βιάβεο
ή δεκηάο απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.
Όινο ν εμνπιηζκφο θαη ηα πιηθά ζα απνζεθεχνληαη θαη ζα πξνθπιάζζνληαη ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη θάζε αλαγθαία εμππεξέηεζε γηα ηελ
επηζεψξεζε ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνζπζθεπαζίαο ηνπ
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εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ θαη ηελ ελ ζπλερεία απαηηνχκελε πξνζηαζία ηνπο, αλ απηφ
απαηηείηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.
Αληίγξαθα φισλ ησλ απνδείμεσλ παξαιαβήο θαη ησλ ζεκεηψζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ
εμνπιηζκφ θαη ηα εξγαιεία πνπ πεξηιακβάλνληαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία γηα ελεκέξσζή ηεο.
Οη παξαπάλσ επηζεσξήζεηο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ
αλάδνρν απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο.

8.4.

Σεθκεξίσζε επηζεσξήζεσλ θαη δνθηκώλ
Οη εκεξήζηεο αλαθνξέο γηα επηζεσξήζεηο θαη δνθηκέο, νη νπνίεο ζα γίλνληαη είηε

επηηφπνπ ηνπ έξγνπ είηε αιινχ, πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζε θαηάιιεια έγγξαθα. Σα
απνηειέζκαηα απηψλ ησλ δνθηκψλ ζα επηθπξψλνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. ε φια
ηα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ θαη ηηο αλαθνξέο επηζεψξεζεο πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη ζαθψο ζε
πνην ηκήκα ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη.
Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία
ακέζσο κφιηο είλαη δηαζέζηκα θαη πάλησο φρη κεηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ ζρεηηθψλ
πιηθψλ/εμνπιηζκνχ.
ε πεξίπησζε αζπκθσληψλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εθδίδεη «Δληνιή πκκφξθσζεο» θαη ν αλάδνρνο ζα είλαη
ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη επαλνξζσηηθέο εξγαζίεο.
Άξζξν 9:

9.1.

ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο – Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο

ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
Με ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξίζεη ππεχζπλν αζθαιείαο πνπ

ζα είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηήξεζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) ζην
εξγνηάμην, θαζψο θαη γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, αλάινγα κε ηελ
ηειηθή νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ, κε βάζε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ
305/96 φπσο ηζρχεη.
Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζα αλαθέξεηαη θαη ζην νξγαλφγξακκα πνπ ν
αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία, σο νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο.

9.2.

Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ ΠΓ 305/96 Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) θα λα ηνλ ελεκεξψλεη ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε ΓΔΔΠΠ/85/14.05.01 ηνπ
ΤΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ 686Β/01.06.01).
Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ επηβάιιεηαη λα δηαπηζηψλεη φηη γηα ην
παξαιακβαλφκελν πξνζσξηλά ή νξηζηηθά έξγν, έρεη θαηαξηηζηεί ΦΑΤ θαη φηη απηφο είλαη
ελεκεξσκέλνο. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε ζα αλαγξάθεηαη ξεηά ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν
παξαιαβήο θαη ε Δπηηξνπή δε ζα πξνβαίλεη ζηελ παξαιαβή εάλ δελ πθίζηαηαη ΦΑΤ ή εάλ δελ
είλαη αξθνχλησο ελεκεξσκέλνο.
ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ζα αλαγξάθεηαη αθφκε φηη ν ΦΑΤ εθαξκφζηεθε
θαη ελεκεξψζεθε κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ή φηη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο εξγαζίεο πνπ
εθηειέζηεθαλ ζε εθαξκνγή ησλ παξαηεξήζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηπρφλ
ειαηησκάησλ.

9.3.

Οη δαπάλεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηα ΑΤ θαη ΦΑΤ δελ πιεξψλνληαη
ηδηαίηεξα, αιιά πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ ηνπ
Έξγνπ.

Άξζξν 10:

1.

Απαηηνύκελα Μέηξα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζην εξγνηάμην

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. 79), Ν. 4412/16 (αξ. 138 παξ.7) φπσο ηζρχεη (άξζξν 59 ηνπ Ν.4782/2021)., Ν. 3850/10
(αξ. 42) [εκ.: Ο Ν.3850/10 “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ” ζην άξζξν δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη
απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ: Ν. 1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ.].

2.

ηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη :
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο
ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα: Ν. 4412/16 (αξζ.
138 παξ. 9) φπσο ηζρχεη (άξζξν 59 ηνπ Ν.4782/2021).
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β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.)
ΤΠΔΥΩΓΔ: ΓΗΠΑΓ/νηθ. 177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-1102, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο
ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη
ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Ν. 4412/16 (αξ. 138 παξ. 9) φπσο ηζρχεη (άξζξν 59 ηνπ
Ν.4782/2021).
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο
ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο: ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ
305/96 (αξ. 10, 11), Ν.3850/10 (αξ. 42 – 49).
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη
απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε
ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ
κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην
έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία).

3.

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

3.1

Εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε – ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) - Φάθεινο
Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα :
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε
πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν
πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα: ΠΓ 305/96 (αξ
3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ
ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην
Π.Γ. 305/96 (αξ. 3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε
νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν. 4412/16 (αξ. 138 παξ. 9) φπσο ηζρχεη (άξζξν 59 ηνπ
Ν.4782/2021).
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γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο
(ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ
Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε
ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ, θιπ (κέζνδνο
θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο,
νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ).
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα
πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα
απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη
πγείαο: ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ. 2.9) ηνπ (η.)
ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν. 4412/16 (αξ. 138 παξ. 9) φπσο ηζρχεη
(άξζξν 59 ηνπ Ν.4782/2021).
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: ΠΓ 305/96
(αξ. 3 παξ. 10) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ. 2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα
ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.
ζη.

πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην
Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ).



Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην
εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.



Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ
γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 5
– 7) θαη ζηηο ΤΑ: ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ. 3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.
2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν. 4412/16 (αξ. 138)
φπσο ηζρχεη (άξζξν 59 ηνπ Ν.4782/2021)..
2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3
παξ. 4), φηαλ :
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή.
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο:
Π.Γ.305/96 (αξηζ. 12 παξάξηεκα II).
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε
εξγαζίαο.
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δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ
θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ
θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα
Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α' ηνπ Ν
4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012
εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ.
3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε
Γεκφζηνπ Έξγνπ: ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζην Ν. 4412/16 (αξ. 172) φπσο ηζρχεη (άξζξν 86 ηνπ
Ν.4782/2021).
4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ
ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ: ΠΓ 305/96 (αξ.
3 παξ. 11) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νη θ/889/2002 (παξ. 2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ
(η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.

3.2

Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο - ηήξεζε
ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο
απφ 50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ. 8 παξ. 1 θαη αξ. 12 παξ. 4).
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη
ζην έξγν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ. 8 παξ. 2 θαη
αξ. 4 έσο 25).
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε
ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο
Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο.
Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ
αλάδνρν θαη αληίγξαθν ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο,
ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο: Ν. 3850/10 (αξ. 9).
δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ: ηερληθνχ αζθαιείαο
θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ
αθφινπζσλ ζηνηρείσλ :
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1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ
εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη
ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ
πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν. 3850/10 (αξ. 43 παξ. 1α θαη παξ. 3
– 8).
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα
αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο
Ν. 3850/10 (αξ. 14 παξ. 1 θαη αξ. 17 παξ. 1).


Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ
απηψλ.



Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη
θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.



Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ
ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν. 3850/10 αξ. 20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο
απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο
(Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη
αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10.



ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο
θαη κφλν.
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ
αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν. 3850/10 (αξ.
43 παξ. 2β).



Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ
αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο.



Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο
πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ
νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα
εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ,
λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα
εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν. 3850/10 (αξ. 43 παξ. 2α).
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ
εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.
3850/10 (αξ. 43 παξ. 2γ).
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ. 18 παξ.9).
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3.3 Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο
(ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε
εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96
(αξ. 3 παξ. 14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΤΑ 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.
Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ΤΑ, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο,
Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ

ηνπο

επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο
ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν
επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ: ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν. 1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ
Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ. πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.

10.3.4

πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξσλ
Αζθάιεηαο (ΗΜΑ)
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα
ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α.
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη
εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ
αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ
αηπρήκαηνο.

10.4. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ
εξγαζηώλ ζην εξγνηάμην.
10.4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ
εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο :
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α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ
εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ
ζέζεσλ: ΠΓ 105/95, ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1).
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαέξησλ
ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία
ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο: ΠΓ 1073/81 (αξ. 75 – 79),
ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2).
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ,
πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ
ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ: ΠΓ 1073/81 (αξ. 92 – 95), ΠΓ 305/96
(αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, ηηαξ.6).
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ
δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ
ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ
ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ.: ΠΓ 1073/81 (αξ. 92 – 96), ΠΓ
305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν. 3850/10 (αξ.30, 32, 45).
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ
εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ,
ληπηήξσλ, θιπ): ΠΓ 1073/81 (αξ. 109, 110), Ν. 1430/84 (αξ. 17, 18), ΠΓ 305/96
(αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 13, 14).
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
ζηνπο

εξγαδφκελνπο

φπσο

πξνζηαηεπηηθά

θξάλε,

κπφηεο

αζθαιείαο,

θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο
ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο
πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ:
Π.Γ. 1073/81 (αξ. 102-108), Ν. 1430/84 (αξ. 16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη
ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96
(αξ.9 παξ.γ).
10.4.2 Εξγνηαμηαθή ζήκαλζε - ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε εθθόξησζε - ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
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α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή
δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ,
ζχκθσλα κε :
 Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η. ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο
Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7)
 Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η. ΤΠΔΚΑ θαη η. ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη
κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ
θπθινθνξία πεδψλ »
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο: Ν. 2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ. 52) θαη
ηελ ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ. 7 – 9 θαη αξ. 46).
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ
ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ: Ν. 2696/99 (αξ. 47, 48)
θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ. 43, 44).
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη
λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ
ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ: ΠΓ 1073/81 (αξ.75 – 84), ΠΓ 305/96
(αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη. ΗV κέξνο Α, παξ. 2), Ν. 3850/10 (αξ. 31, 35).
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο,
εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ
ζηνηρείσλ: ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ. 85 – 91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ. 8), ΠΓ
305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ. 11 θαη. κέξνο Β
ηκήκα II παξ.4], Ν. 2696/99 (αξ. 32) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ. 30).
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ: α) θξαδαζκνχο: ΠΓ
176/05, β) ζφξπβν: ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη
ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ
θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο: Ν. 3850/10 (άξ. 36 – 41), ΠΓ
82/10.
10.4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Εμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ.
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ
304/00 (αξ. 2).
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α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ
κεραλεκάησλ

(ρσκαηνπξγηθψλ

θαη

δηαθίλεζεο

πιηθψλ),

ησλ

αλπςσηηθψλ

κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ,
θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ): ΠΓ 1073/81 (αξ. 17, 45 – 74), Ν.
1430/84 (αξ. 11 – 15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ
89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ. 12
παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 7 – 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ
αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35).
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV, κέξνο Β',
ηκήκα II, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα
εμήο ζηνηρεία:
1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο
2. Άδεηα θπθινθνξίαο
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.
4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV,
κέξνο Β', ηκήκα II, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ. 2.1).
εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.
6. Βεβαίσζε

αζθαινχο

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

εμνπιηζκνχ

εξγαζίαο

(νξζή

ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ
ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην
ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ. 3 θαη 6).
7. Πηζηνπνηεηηθφ

επαλειέγρνπ

αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο,

ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε
ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 (αξ. 3 θαη αξ. 4. παξ. 7).
10.5. 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.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα,
πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην
είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα:
20

10.5.1 Καηεδαθίζεηο:
Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ. 18-33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ
31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α.
2254/230/Φ.6.9/94

θαη

νη

ηξνπ.

απηήο:

ΤΑ

Φ.6.9/13370/1560/95

θαη

ΤΑ

Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ
3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ
ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06, ΤΑ 21017/84/09.
10.5.2 Εθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο :
Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ. 2 – 17, 40 – 42), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ. 8
αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ. 4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: ΤΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ. 9 παξ. 4 παξαξη. Ill), ΤΑ 3009/2/21γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12,
παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 10 ).
10.5.3 Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δώλεο θηλδύλνπ, Εξγαζίεο ζε ύςνο,
Εξγαζίεο ζε ζηέγεο.
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ. 34 – 44), Ν. 1430/84 (αξ. 7 – 10), ΚΤΑ 16440/Φ.
10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ. 9 παξ. 4 παξαξη. III), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12,
παξαξη. IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα II παξ. 4-6, 14 ).
10.5.4 Εξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, 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. III), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ. 7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ. νηθ.
16289/330/99.
10.5.5 Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο,
θιπ.)
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ. 26 – 33, αξ. 98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ. 9 παξ.
4 παξαξη. III), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 12).
10.5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ.
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(ήξαγγεο

θπθινθνξίαο

νρεκάησλ,

αξδεπηηθέο

ζήξαγγεο,

ππφγεηνη

ζηαζκνί

παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα
ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ
απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.)
Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: ΤΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ. 9 παξ. 4 παξαξη. III), ΤΑ
2254/230/Φ.6.9/94

θαη

νη

ηξνπ.

απηήο:

ΤΑ

Φ.6.9/13370/1560/95

θαη

ΤΑ

Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 2/06, ΠΓ
305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ.10).
10.5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα
(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο
θιπ κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ) ΠΓ 1073/81 (αξ.
100), Ν 1430/84 (αξ. 17), ΠΓ 396/94 (αξ. 9 παξ. 4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3131.1/20/95/95,
ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ.8.3 θαη παξ. 13).
10.6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ:
«ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ»
Α. ΝΟΜΟΗ
Ν.495/76 (ΦΔΚ 377/Α/76), Ν.1396/83 (ΦΔΚ 126/Α/83), Ν.1430/84 (ΦΔΚ 49/Α/84),
Ν.2168/93 (ΦΔΚ 147/Α/93), Ν.2696/99 (ΦΔΚ 57/Α/99), Ν.3542/07 (ΦΔΚ 50/Α/07),
Ν.3850/10 (ΦΔΚ 84/Α/10), Ν.4030/12 (ΦΔΚ 249/Α/12), N.4412/16 (ΦΔΚ 147/Α/16),
Ν.4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α/21).
Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ
Π.Γ.413/77 (ΦΔΚ 128/Α/77), Π.Γ. 95/78 (ΦΔΚ 20/Α/78), Π.Γ.216/78 (ΦΔΚ
47/Α/78), Π.Γ.778/80 (ΦΔΚ 193/Α/80), Π.Γ.1073/81 (ΦΔΚ 260/A/81), Π.Γ.225/89
(ΦΔΚ 106/Α/89), Π.Γ.31/90 (ΦΔΚ 31/Α/90), Π.Γ.70/90 (ΦΔΚ 31/Α/90), Π.Γ.85/91
(ΦΔΚ 38/Α/91), Π.Γ.499/91 (ΦΔΚ 180/Α/91), Π.Γ.395/94 (ΦΔΚ 220/Α/94),
Π.Γ.396/94 (ΦΔΚ 220/Α/94), Π.Γ.397/94 (ΦΔΚ 221/Α/94), Π.Γ.105/95 (ΦΔΚ
67/Α/95), Π.Γ.455/95 (ΦΔΚ 268/Α/95), Π.Γ.305/96 (ΦΔΚ 212/Α/96), Π.Γ.89/99
(ΦΔΚ 94/Α/99), Π.Γ.304/00 (ΦΔΚ 241/Α/00), Π.Γ.155/04 (ΦΔΚ 121/Α/04),
Π.Γ.176/05 (ΦΔΚ 227/Α/05), Π.Γ.149/06 (ΦΔΚ 159/Α/06), Π.Γ.2/06 (ΦΔΚ
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268/Α/06), Π.Γ.212/06 (ΦΔΚ 212/Α/06), Π.Γ.82/10 (ΦΔΚ 145/Α/10), Π.Γ.57/10
(ΦΔΚ 97/Α/10).
Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ
ΤΑ 130646/84 (ΦΔΚ 154/Β/84), ΚΤΑ 3329/89 (ΦΔΚ 132/Β/89), ΚΤΑ 8243/1113/91
(ΦΔΚ

138/Β/91),

ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93

(ΦΔΚ

187/Β/93),

ΚΤΑ

16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΔΚ 765/Β/93), ΚΤΑ αξ. 8881/94 (ΦΔΚ 450/Β/94), ΤΑ αξ.
νηθ. 31245/93 (ΦΔΚ 451/Β/93), ΤΑ 3009/2/21-γ/94 (ΦΔΚ 301/Β/94), ΤΑ
2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΔΚ 73/Β/94), ΤΑ 3131.1/20/95/95 (ΦΔΚ 978/Β/95), ΤΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 (ΦΔΚ 677/Β/95), ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΔΚ 1035/Β/96),
Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 (ΦΔΚ 113/Β/97), ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 (ΦΔΚ
987/Β/99), ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 (ΦΔΚ 1186/Β/03), ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03
(ΦΔΚ 708/Β/03), ΚΤΑ αξ.6952/11 (ΦΔΚ 420/Β/11), ΤΑ 3046/304/89 (ΦΔΚ
59/Γ/89), ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 (ΦΔΚ 1035/Β/00), ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000 (ΦΔΚ
1176/Β/00), ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 (ΦΔΚ 686/Β/01), ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 (ΦΔΚ
266/Β/01), ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 (ΦΔΚ 16/Β/03), ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11 (ΦΔΚ
905/Β/11), ΤΑ 21017/84/09 (ΦΔΚ 1287/Β/09), Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, Απφθ.
7568.Φ.700.1/96 (ΦΔΚ 155/Β/96)
Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ
ΔΓΚΤΚΛΗΟ

27/03

(ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ

Π/208/12-9-03),

ΔΓΚΤΚΛΗΟ

6/08

(ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-08), ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ (ΑΡ.ΠΡ. 10201/12).
Άξζξν 11:

11.1

Μεραληθόο εμνπιηζκόο – Εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό

Εμνπιηζκόο θαη πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη φιν ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ, κεραλνινγηθφ θαη

ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ
άξηηα, έληερλε θαη εκπξφζεζκε θαηαζθεπή φινπ ηνπ έξγνπ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη άξηην σο
πξνο ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη
πίλαθα κε ηερληθά θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ - πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ ζα δηαζέζεη γηα
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ηελ θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο είλαη ε απνδνρή ή φρη ηεο
επάξθεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κέζσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο απηφ λα
απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε πεξάησζε ηνπ
έξγνπ.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή έγθξηζε ή ζχκθσλε γλψκε ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ν αλάδνρνο παξακέλεη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα ηνπ κεραληθνχ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη,
θαζψο θαη γηα ην ζχκθσλν ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκφο ηνπ αλαδφρνπ (ή κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ
ηνπ) απνδεηρηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αθαηάιιεινο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιφγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θχζε ηνπ ππεδάθνπο θαη ζηελ
κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη θακηάο επηπιένλ απνδεκίσζεο νχηε
παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο.
Άξζξν 12: Τπέξβαζε πξνζεζκηώλ – Πνηληθέο ξήηξεο – Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ

1.

Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, επηβάιινληαη
πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν. 4412/16, φπσο ηζρχεη (άξζξν 67 ηνπ
Ν.4782/2021) θαη γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζ΄ απηφλ.

2.

Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε νπνηαζδήπνηε ηκεκαηηθήο
πξνζεζκίαο, είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ
ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο.

3.

Ζ ππνθαηάζηαζε ηξίησλ ζηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ (εθρψξεζε ηνπ έξγνπ)
απαγνξεχεηαη ρσξίο έγθξηζε ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αλ δηαπηζησζεί θαζ'
νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη έρεη γίλεη άκεζε ή έκκεζε ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ
άιιε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο θεξχζζεη
έθπησην ηνλ αλάδνρν, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ.

Άξζξν 13:

1.

Αξηηόηεηα θαηαζθεπήο

Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ επηζεκαλζνχλ αλαγθαίεο αιιαγέο ζηελ
εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε (πνπ αθνξνχλ παξαδνρέο, ππνινγηζκνχο, θνξηίζεηο,
απαηηήζεηο πνηφηεηαο θαη εμνπιηζκνχ, ειιηπείο εθαξκνγέο θαλνληζκψλ, θαλφλσλ
επηζηήκεο, ηερληθήο, αξηζκεηηθά ιάζε, αζπκθσλία ζρεδίσλ θ.ι.π.), πνπ κεηψλνπλ ηνλ
ζπληειεζηή αζθαιείαο ηνπ έξγνπ ή πνπ νδεγνχλ πξνο αζηνρία ηφηε ν αλάδνρνο:
α) Τπνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη, δηνξζψζεη, ηξνπνπνηήζεη ηελ κειέηε ζχκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο.
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β) Τπνρξενχηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ
ζπκπιεξσκέλε, δηνξζσκέλε, ηξνπνπνηεκέλε θαη εγθεθξηκέλε απφ ηελ Γ/λνπζα
Τπεξεζία κειέηε, ρσξίο θακηά επηβάξπλζε ζηελ ηηκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
πξνζθνξάο πνπ ππέβαιιε θαηά ηνλ δηαγσληζκφ.
2.

Ο θαζνξηζκφο νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ,

ζηηο

εθαξκνδφκελεο

ηερληθέο

πξνδηαγξαθέο,

ζηε

γεληθή

ζπγγξαθή

ππνρξεψζεσλ, ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ
θαηαζθεπψλ, δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα ιάβεη θάζε κέηξν
γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα επί
κέξνπο ηκήκαηα ηνπ φινπ έξγνπ.
3.

ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη θάηη ζηα
ζρέδηα ή ζηα άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, ή θαη αλ δελ έρνπλ δνζεί ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη
άξηην, ηφζν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή θαη εκθάληζή ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηε δπλαηφηεηα
άκεζεο ζχλδεζήο ηνπ κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ.

Άξζξν 14:

Γλώζε ησλ ζπλζεθώλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηεο ΓΤ, επηζεκαίλεηαη φηη νη
δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε θαη δαπάλε ζηελ πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία ησλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ θαη λα εθηειέζνπλ νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο
εξγαζίεο θαη έξεπλεο (π.ρ. γεσηερληθέο εξγαζίεο θ.ι.π), πνπ ζα θξίλνπλ φηη είλαη απαξαίηεηεο
γηα ηελ ζχληαμε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο θαη ζπλεπψο δηεπθξηλίδεηαη φηη θακία
απαίηεζε απνδεκίσζεο ηνπ αλαδφρνπ δελ είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξηζζεί γηα πξφζζεηεο
εξγαζίεο ή κεηαβνιή πνζνηήησλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ κε πιήξε γλψζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ζπζηάζεσο, ηεο γεσινγίαο θαη ησλ εδαθνηερληθψλ παξακέηξσλ ηνπ
εδάθνπο.
Άξζξν 15: Γεληθά έμνδα, όθεινο θιπ. αλαδόρνπ – Εξγνιαβηθά πνζνζηά –Επηβαξύλζεηο

1.

ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχνπλ ηα παξαθάησ εξγνιαβηθά πνζνζηά:
i. Γέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηεο εξγνιεπηηθήο
επηρείξεζεο επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ ηεο ππνινγηδφκελεο βάζεη ησλ ηηκψλ
κνλάδνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ηηο ηπρφλ λέεο
ηηκέο κνλάδνο.
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ii. Γέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) επί ηεο πξαγκαηηθήο δαπάλεο γηα πιηθά θαη εκεξνκίζζηα
εξγαηνηερληηψλ ηνπ αλαδφρνπ θιπ., ππνθείκελν ζηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 126 ηνπ Ν. 4412/16 φπσο ηζρχεη .
2.

Οη δαπάλεο ηεο παξαγξάθνπ 1ii απνδίδνληαη ζηνλ αλάδνρν θαη κε εξγνιαβηθφ πνζνζηφ
κεησκέλν θαηά ηελ έθπησζε ηνπ δηαγσληζκνχ (άξζξν 154 ηνπ Ν. 4412/16) φπσο ηζρχεη
(άξζξν 73 ηνπ Ν.4782/2021).

3.

Οη δηα ησλ εθδηδφκελσλ ινγαξηαζκψλ πιεξσκέο γηα εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18
ηεο παξνχζαο, ππφθεηληαη ζηηο θάησζη επηβαξχλζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ζα
ηζρχνπλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία
πέξαηνο ηνπ έξγνπ, (πιελ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ) (γηα έξγα πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ίδηνπο πφξνπο ή/θαη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ).
α) Φφξνο δεκνζίνπ (πιεξσκή θαηά λφκν)
β) Κξαηήζεηο ππέξ ησλ δηαθφξσλ ηακείσλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
γ) ΣΜΔΓΔ (πιεξσκή θαηά ηνλ λφκν)

4.

ηα γεληθά έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θαη ζην φθεινο απηνχ, πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζε
άιια ζεκεία ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ εηδηθέο δαπάλεο
πνπ είλαη απαξαίηεηεο ή κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε:
α) Οη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξνο
εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηήο.
β) Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη πνπ ζα γίλνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ γηα
δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηεο πνηφηεηαο
εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
γ) Οη ραξάμεηο θαη ζεκάλζεηο ζην έξγν θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ.
δ) Ζ δαπάλε αζθαιίζηξσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.

Άξζξν 16:

Τιηθά θαη κέζα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ

Όια ηα πιηθά θαη κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν.
Σα παξαπάλσ πιηθά θαη κέζα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ζα
ζπκθσλνχλ κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, εθφζνλ ηα πεξηιακβάλνπλ, θαζψο θαη ηα ινηπά
ζπκβαηηθά ηεχρε.
Ζ παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (άξζξν 77 ηνπ
Ν.4782/2021). Αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ε επίβιεςε ζεσξεί, φηη ηα πξνο
ρξεζηκνπνίεζε πιηθά δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη
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αθαηάιιεια, δηαηάζζεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ε κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. Αλ
ν αλάδνρνο δηαθσλεί, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4412/16
φπσο ηζρχεη (άξζξν 77 ηνπ Ν.4782/2021).
Άξζξν 17:

Δηεπθνιύλζεηο ηνπ αλαδόρνπ

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία χζηεξα απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ ζα πξνζθέξεη
θάζε δπλαηή ζπλδξνκή πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ άξζε θάζε ελδερφκελνπ εκπνδίνπ απφ
κέξνπο ηξίησλ.
Άξζξν 18:
1.

Επηκεηξήζεηο

Σα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ιακβάλνληαη θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη ζήκεξα (άξζξν 70 ηνπ Ν.4782/2021).

2.

Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα
αλαγξαθφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/16, φπσο ηζρχεη (άξζξν 70 ηνπ
Ν.4782/2021) θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο παξ. 3 – 6 ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/16 φπσο ηζρχεη (άξζξν 70 ηνπ
Ν.4782/2021).

3.

Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο, ε πνζνηηθή επαιήζεπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηή ζηελ
ηειηθή κνξθή ηνπ έξγνπ, φπσο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζνχλ απφ άιιεο θαη
δελ είλαη ηειηθά εκθαλείο, πνζφηεηεο πνπ παξαιακβάλνληαη κε δχγηζε ή άιια παξφκνηα,
εθαξκφδεηαη ε παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/16 φπσο ηζρχεη (άξζξν 70
Ν.4782/2021).

4.

Ο ραξαθηεξηζκφο θαη ε παξαιαβή ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ζην νπνίν εθηειείηαη ην έξγν,
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/16 φπσο
ηζρχεη (άξζξν 70 ηνπ Ν.4782/2021).

5.

Ζ ηειηθή επηκέηξεζε ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία, ην αξγφηεξν κέζα ζε δχν (2) κήλεο κεηά ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ.
Μαδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη θαη θάζε άιιν αίηεκά ηνπ
πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, γηα ην νπνίν δελ έρεη ράζεη ην ζρεηηθφ
δηθαίσκα απφ θάπνηα άιιε αηηία.

Άξζξν 19:

Λνγαξηαζκνί – Πηζηνπνηήζεηο εξγαζηώλ
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1.

Οη πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ ζα ζπληάζζνληαη θαη
ζα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 152 ηνπ Ν. 4412/16, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα (άξζξν 71 ηνπ Ν.4782/2021).

2.

Πξηλ απφ ηελ είζπξαμε θάζε πηζηνπνίεζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, φηη δελ πθίζηαηαη νθεηιή
απηνχ ή άιιε νηθνλνκηθή εθθξεκφηεηα ιφγσ δεκηάο ή βιάβεο πνπ πξνμελήζεθε απ' απηφλ
ζηα δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, είηε ηεο
παξνχζαο είηε άιισλ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεψλ ηνπ κε ηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία ή άιινπο
Οξγαληζκνχο θαη Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Ωθειείαο ή Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,
απνδερφκελνο φηη ε Γ/λνπζα Τπεξεζία, ζα πξνβαίλεη ζε αληίζηνηρν ζπκςεθηζκφ πξνο ην
πηζηνπνηνχκελν πνζφ.

3.

Οη πιεξσκέο ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο πηζηνπνηήζεηο ζα ζπλνδεχνληαη
ππνρξεσηηθά απφ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ηνπ Κ.Φ. (θψδηθαο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ).

4.

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 152 ηνπ Ν. 4412/16 φπσο ηζρχεη
(άξζξν 71 ηνπ Ν.4782/2021).

Άξζξν 20:

Εηδηθέο πεξηπηώζεηο άκεζεο επέκβαζεο

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εηδηθνί ιφγνη θπθινθνξηαθνί, πεξηβαιινληηθνί ή άιινη επηβάιινπλ
ηελ άκεζε επέκβαζε γηα εθηέιεζε θάπνηαο εξγαζίαο (εθζθαθή νξχγκαηνο, επίρσζε,
απνθαηάζηαζε θαηαζηξαθέληνο ή εκηηεινχο νδνζηξψκαηνο απνθαηάζηαζε θαθνηερλίαο,
ηήξεζε κέηξσλ αζθάιεηαο ζε ρεξζαίν ή /θαη ζαιάζζην ή/θαη ππνζαιάζζην ρψξν, ηνπνζέηεζε
πεξηθξαγκάησλ - εκπνδίσλ - ιπρληψλ ζήκαλζεο θιπ.), ν δε αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη
εληφο ησλ ηαζζνκέλσλ πξνζεζκηψλ γηα απνπεξάησζε ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο, θαζνξίδεηαη
κε ην παξφλ θαη ζπκθσλείηαη ξεηά φηη ε Γ/λνπζα Τπεξεζία θαη νπνηαδήπνηε αξκφδηα θαηά
πεξίπησζε Κξαηηθή Τπεξεζία (Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, Ν.Α Αζελψλ, ΤπΔζ. θιπ.) ή Οξγαληζκφο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, δηθαηνχληαη εθηφο ηεο επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξνχζα θαη ηηο λφκηκεο δηαηάμεηο, λα πξνβαίλνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο,
θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν (απνινγηζηηθά ή κε άιιε εξγνιαβία) θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπο ζε
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
Δπίζεο ζα επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο ηε δαπάλε
απνθαηάζηαζεο, ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ θξαηνπκέλσλ απφ απηά πνπ νθείινληαη θαη ζε
πεξίπησζε πνπ απηά πνπ ηνπ νθείινληαη δελ επαξθνχλ, ην ππφινηπν ζα εηζπξάηηεηαη ζε
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βάξνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη ησλ επί ησλ ινγαξηαζκψλ πιεξσκψλ θξαηήζεσλ ιφγσ
εγγχεζεο.
Άξζξν 21: Εξγαζίεο εθηεινύκελεο από ηε Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία ή από άιινπο
αλαδόρνπο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κελ εκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζή ηνπ, θαη πνπ ζα γίλνληαη απφ ηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία ή απφ
άιινπο αλαδφρνπο ή Οξγαληζκνχο θαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη,
ξπζκίδνληαο ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη απφ απηφλ
θαλέλα εκπφδην γηα ηηο εθηεινχκελεο απφ ηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία ή απφ άιινπο αλαδφρνπο ε
νξγαληζκνχο εξγαζίεο.
Άξζξν 22:

1.

Γεληθνί όξνη θαη ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ, θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, απφ
εηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ.

2.

Ο αληηπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ, ζε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 139
ηνπ Ν. 4412/16 φπσο ηζρχεη, πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο πνπ λα δηαζέηεη ηα
πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

3.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ην απαηηνχκελν
ηερληθφ πξνζσπηθφ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο.



Γηα ην ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα ζηειερψζεη ην εξγνηάμην ηνπ αλαδφρνπ απαηηείηαη
πξνζθφκηζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα
ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ. Ζ κε
πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ βεβαηψζεσλ, απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ηελ
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ηα ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαζψο θαη γηα ηνπο
ππαιιήινπο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.

4.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε, ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, ησλ
θαηά λφκν απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηβαιιφκελσλ κέηξσλ
αζθαιείαο ζ' φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.

5.

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη έγθαηξα γηα
ηελ έθδνζε θάζε θαηά λφκν αδείαο, ππνβάιινληαο ζηνλ εθάζηνηε αξκφδην θνξέα ζρεηηθή
αίηεζε θαη πξνζθνκίδνληαο φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, θαζηζηάκελνο έηζη
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νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ
πεξί εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ θαη επσκηδφκελνο φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο.
6.

Σνλίδεηαη επίζεο φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αξκφδηνο θνξέαο επηβάιιεη εηδηθφ
ηέινο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ηνκήο, ε πιεξσκή ηνπ ηέινπο απηνχ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ
ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.

7.

Ζ ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε γηα απνθαηάζηαζε δεκηάο ή βιάβεο
πνπ νθείιεηαη ζηελ θαθνηερλία ή ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ, θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο φπσο
απηφο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ηεο παξνχζαο, ζα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηα άξζξα 159 θαη 171 ηνπ Ν. 4412/16, φπσο ηζρχνπλ (άξζξν 77 θαη άξζξν 85 ηνπ
Ν.4782/2021).

8.

Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δε ζπκκνξθψλεηαη κε
ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πνπ ηνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηε
ζχκβαζε ή ην λφκν, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία.

9.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη νινθιεξψζεη ηελ απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο
ζηηο πξνζεζκίεο πνπ ζα ηνπ θαζνξηζηνχλ απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. ηελ
πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ πξνζεζκίεο, ζα
εθαξκνζηνχλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο, πνπ αθνξά εηδηθέο
πεξηπηψζεηο άκεζεο επέκβαζεο.

10.

ε πεξίπησζε χπαξμεο εκπνδίσλ ηα νπνία δελ πξνβιέπνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε,
ππνρξενχηαη απηφο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα κεξηκλήζεη έγθαηξα γηα ηελ αλαζχληαμε ηεο
κειέηεο.



ηηο παξαπάλσ δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο θάζε παξεκθεξνχο
εξγαζίαο απαξαίηεηεο γηα ηελ αλαζχληαμε ηεο κειέηεο. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο παξαπάλσ
κειέηεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη
ζηελ θαηαζθεπή ηνπ εηδηθνχ απηνχ έξγνπ ρσξίο θακηά επηβάξπλζε ζηελ ηηκή ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο πνπ ππέβαιιε θαηά ηνλ δηαγσληζκφ θαη ρσξίο θακία
παξάηαζε νπνηαζδήπνηε πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ.

11.

Αθφκε ν αλάδνρνο επηβαξχλεηαη εμ νινθιήξνπ γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ήζειε γίλεη ζε
δίθηπα Ο.Κ.Ω., εγθαηαζηάζεηο άιισλ θνξέσλ ή ηδησηψλ. Ζ κε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο
ηνπ θνηλνχ ε παξαθψιπζε ιεηηνπξγίαο ή βιάβε ή θαζπζηέξεζε ζηελ απνθαηάζηαζε
θζνξψλ ζε δεκφζηεο εγθαηαζηάζεηο ή ζε άιια δεκφζηα έξγα ή θνηλφρξεζηα πξάγκαηα,
απνηεινχλ παξάβαζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο
ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθέο πνηλέο ζχκθσλα κε άξζξν 81 ηνπ Ν. 3669/2008, φπσο ηζρχεη, νη
νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ πνηληθέο ή αζηηθέο επζχλεο.
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12.

Γεληθά, ζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο λφκνπο ηνπ Κξάηνπο, ηα Γηαηάγκαηα θαη ηνπο Καλνληζκνχο, ηηο
Αζηπλνκηθέο Γηαηάμεηο θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο απαηηήζεηο νπνηαζδήπνηε Γεκφζηαο,
Γεκνηηθήο ή άιιεο Αξρήο, πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζα έρνπλ εθαξκνγή θαηά
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηνλ αλάδνρν θαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ.

13.

Δθφζνλ ην έξγν είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δ.Δ. ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
δέρεηαη ειέγρνπο απφ ηα αξκφδηα νξηζκέλα φξγαλα ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Διιάδαο, φπσο απηά
πξνθχπηνπλ

απφ

ηελ

ηζρχνπζα

λνκνζεζία

πεξί

εθηέιεζεο

θαη

δηαρείξηζεο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. Τπνρξεσηηθά ηεξνχληαη φινη νη ηζρχνληεο Νφκνη,
θαλνληζκνί θαη νδεγίεο πεξί εθηέιεζεο θαη δηαρείξηζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηε
Δ.Δ. έξγσλ.
14.

O δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ.

15.

Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ ην έξγν είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δ.Δ., λα
ιακβάλεη πξνέγθξηζε απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο ηεο Ννκηθήο Γέζκεπζεο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηήο (ΑΠΔ,
παξαηάζεηο θ.ι.π.).

Άξζξν 23:

1.

Σήξεζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη απαηηήζεσλ

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο θακία επηπιένλ απνδεκίσζε θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ λα εθαξκφζεη ηνπο απαξαίηεηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ
ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή.



Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη
γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ππνρξενχηαη κε δαπάλεο ηνπ λα
απνθαζηζηά ηηο ηπρφλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ. Ζ έιιεηςε πξνζήθνπζαο πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο ή ε παξάιεηςε κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ απνηειεί
παξάβαζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο θαηφπηλ ηνχηνπ ζα ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθέο πνηλέο
αλεμάξηεηα απφ πνηληθέο ή αζηηθέο επζχλεο.

2.

χκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε, ε απφξξηςε θαη ε
αλεμέιεγθηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Γπλάκεη ηεο ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 νη
παξαγσγνί (εθεμήο «νη δηαρεηξηζηέο» γηα ηελ παξνχζα) ησλ απνβιήησλ εθζθαθψλ,
θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ έρνπλ επζχλε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
απνξξένπλ απφ ην Ν. 2939/01 θαη ηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 ζην πιαίζην ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Οη δηαρεηξηζηέο (δει. νη θαηαζθεπαζηέο θιπ) ππνρξενχληαη είηε λα
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νξγαλψλνπλ αηνκηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, είηε λα ζπκβάιινληαη ή λα
ζπκκεηέρνπλ ζε εγθεθξηκέλα πιινγηθά πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΓΔ)
ησλ απνβιήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη
σο δηαρεηξηζηήο ησλ απνβιήησλ εθζθαθψλ θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ ηνπ έξγνπ θαη
νθείιεη λα δηαρεηξηζηεί ηα απφβιεηα κε πεξηβαιινληηθά νξζφ ηξφπν. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ
ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ηα απφβιεηα ηνπ έξγνπ (αθαηάιιεια θαη πιενλάδνληα κε
επαλαρξεζηκνπνηνχκελα

πξντφληα

θαζαηξέζεσλ

θαη

θαηεδαθίζεσλ)

ζε

λφκηκα

ιεηηνπξγνχζα Μνλάδα Αλάθηεζεο ΑΔΚΚ, ε νπνία είλαη ζπκβεβιεκέλε κε εγθεθξηκέλν
χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΓΔ).
3.

Ωο εθ ηνχηνπ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο , ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζηελ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο ζαο κε εγθεθξηκέλν
ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ή Τπεχζπλε Γήισζε φηη ζα ζπλεξγαζηείηε κε
εγθεθξηκέλν ζχζηεκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ ζα παξαρζνχλ
απφ ην έξγν.

Άξζξν 24:

Αζθαιίζεηο

24.1. Γεληθά
Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αζθαιίζεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη
ζχκθσλα κε ηηο πεξί αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θείκελεο δηαηάμεηο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ
έλαληη αηπρεκάησλ, ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα εληφο ρψξαο θξάηνπο
κέινπο ηεο Δ.Δ θαη ηνπ Δ.Ο.Υ., εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο αλσηέξσ
δηαηάμεηο. Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη γηα ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπο θαη θαηά παληφο
θηλδχλνπ (θινπή, θζνξά, θσηηά, θαηνιηζζήζεηο, θιπ.), ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ
θαηαζθεπή ηνπ ππφςε έξγνπ. Ζ αζθάιηζε ζα θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ
πξνζθφκηζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, ή ζε απνζήθεο ηνπ κέρξη ηελ
ελζσκάησζή ηνπο ζε απηφ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην έξγν. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ζπλάςεη κε δηθέο
ηνπ δαπάλεο αζθαιίζεηο θαηά παληφο θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ θαη αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ,
κε κία ή πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα εληφο ρψξαο
θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ θαη ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη πνπ ,ρσξίο λα παξαβηάδνληαη νη φξνη ησλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο θαη ε Διιεληθή λνκνζεζία, κπνξνχλ λα αζθαιίδνπλ παξεκθεξή έξγα.
24.2. Αζθάιηζε θαηά παληόο θηλδύλνπ ηνπ έξγνπ
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24.2.1.

Αληηθείκελν αζθάιηζεο

α) Αληηθείκελν αζθάιηζεο ζα είλαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ ππφ θαηαζθεπή έξγνπ (εμνπιηζκφο,
πιηθά, ππεξεζίεο θ.ι.π.), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκάησλ ηεο
ζχκβαζεο, αλαζεσξήζεσλ ή θαη αλαπξνζαξκνγψλ (ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ) ηνπ ζπκβαηηθνχ
ηκήκαηνο. Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα δεηά απφ ηνπο αζθαιηζηέο θαηά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ αζθαιηδφκελνπ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ
πξαγκαηηθή αμία ηνπ έξγνπ θαη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
ππαζθάιηζεο.
β) Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκηάο ή
θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή νιηθήο πνπ νθείινληαη ή πνπ πξνθαινχληαη απφ νπνηνδήπνηε
ιφγν ή αηηία (δει. αλσηέξα βία, ηπραία πεξηζηαηηθά, θαζψο επίζεο ιαλζαζκέλε κειέηε ή θαη
θαηαζθεπή (Manufacturer’s Risk), ειαηησκαηηθά πιηθά, ιαλζαζκέλε εξγαζία θιπ.), κε
εμαίξεζε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλήζσο εμαηξνχληαη θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηα ζπλήζε
αζθαιηζηήξηα «ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ» (π.ρ. πφιεκνο, εηζβνιή, αληαξζία, ιατθή
εμέγεξζε, επαλάζηαζε, θαηάζρεζε, κφιπλζε απφ ξαδηελέξγεηα ή ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία
θ.ι.π.). Οη βιάβεο θαη θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο, πιεκκχξεο θαη άιια παξφκνηα
αηπρήκαηα, ζα θαιχπηνληαη.
γ) Δπίζεο ζα αζθαιίδνληαη νη κφληκεο θαη νη πξνζσξηλέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
αλαδφρνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ελ γέλεη Ζ/Μ εμνπιηζκφο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ππφςε έξγνπ. Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη
νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο (εμαηξνπκέλσλ ησλ κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ
βιαβψλ), πνπ νθείινληαη ή πνπ πξνθαινχληαη απφ αλσηέξα βία ή θαη απφ ηπραία
πεξηζηαηηθά.

24.2.2.

Δηάξθεηα αζθάιηζεο

Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή κε ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ζα ιήγεη δε ηελ εκεξνκελία ηεο
απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ
θαηαζθεπήο, έλα φκνην ζπκβφιαην ζα θαιχςεη φιε ηελ πεξίνδν, κέρξη ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή.
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24.3. Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο έλαληη ηξίησλ
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζρέδην
αζθαιηζηεξίνπ ηνπ έξγνπ. Σν αζθαιηζηήξην «ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΩΝ» ζα
ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έσο 15 εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο. Σν ή θαη ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα «ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΩΝ»,
πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ ιφγσ ηεο εθηέιεζεο
απφ απηφλ εξγαζηψλ, ζπληεξήζεσλ, επηζθεπψλ, θ.ι.π. θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ άιισλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, πξέπεη λα ππνβάιινληαη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο επηζθεπήο θ.ι.π.

24.3.1.

Αληηθείκελν αζθάιηζεο

Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ηνπ αλαδφρνπ ΔΝΑΝΣΗ
ΣΡΗΣΩΝ θαη νη αζθαιηζηέο ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο, γηα
ζσκαηηθέο βιάβεο, ςπρηθή νδχλε, ή εζηθή βιάβε θαη πιηθέο δεκηέο, ζε πξάγκαηα αθίλεηα ή
θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα θαη εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ,
ζπληεξήζεσλ, επηζθεπψλ απνθαηάζηαζεο δεκηψλ θ.ι.π., νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο θαη
εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. Με ηελ
αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη επίζεο ε αζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ, γηα
ζσκαηηθέο βιάβεο θαη πιηθέο δεκίεο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα ή θηλεηά ή θαη δψα, πνπ
πξνμελνχληαη απφ ηα απηνθίλεηα θαη κεραλήκαηα ηνπ αλαδφρνπ.
Σν παθέην ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ φξηα:
α) Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη΄ άηνκν: 400.000,00€
β) Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαηά γεγνλφο: 800.000,00€
γ) Γηα πιηθέο δεκηέο θαηά γεγνλφο: 400.000,00€
δ) Αλψηαην φξην γηα φιε ηελ πεξίνδν αζθαιίζεσο: 1.200.000,00€

24.3.2.

Δηάξθεηα αζθάιηζεο

Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή κε ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ζα ιήγεη δε ηελ εκεξνκελία ηεο
απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ
θαηαζθεπήο, έλα φκνην ζπκβφιαην ζα θαιχςεη φιε ηελ πεξίνδν, κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.
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Σν παθέην ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, απφ ηε βεβαίσζε πεξαίσζεο έσο θαη ηελ
έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ φξηα:
α) Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη΄ άηνκν: 400.000,00€
β) Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαηά γεγνλφο: 800.000,00€
γ) Γηα πιηθέο δεκηέο θαηά γεγνλφο: 400.000,00€
δ) Αλψηαην φξην γηα φιε ηελ πεξίνδν αζθαιίζεσο: 1.200.000,00€
24.3.4. Εηδηθνί όξνη
Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηεο, νη ηπρφλ ζχκβνπινί ηεο θαη ην
πξνζσπηθφ ηνπο, ζεσξνχληαη ΣΡΗΣΑ ΠΡΟΩΠΑ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο
ηεο δηαζηαπξνχκελεο επζχλεο αιιήισλ (CROSS LIABILITY).
Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ππνρξεψλεηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη θαηά
ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ
πξνζψπσλ, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην έλαληη ηξίησλ, ζα θαηαβάιιεη δε θάζε
πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θιπ., πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα
ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε ζαλ αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ.
24.4. Γεληθνί όξνη πνπ αθνξνύλ ζηα αζθαιηζηήξηα «θαηά παληόο θηλδύλνπ ηνπ έξγνπ»
θαη «αζηηθήο επζύλεο έλαληη ηξίησλ»
ηα αζθαιηζηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη
αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
Όιν ην πξνζσπηθφ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη νη ζχκβνπινί ηεο νη ζπλεξγάηεο
ηεο θαη νη ππάιιεινί ηεο ζα είλαη ζπλαζθαιηδφκελνη.
Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα δελ κπνξνχλ λα αθπξσζνχλ ηξνπνπνηεζνχλ ή λα ιήμνπλ,
ρσξίο ηελ γξαπηή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξηλ απφ εμήληα (60) εκέξεο ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο
αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ηφζν πξνο ηνλ αλάδνρν φζν θαη πξνο ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη
ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.
ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο κεηαβηβάδεη θαη
εθρσξεί ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία απφ ηελ αξρή ηα πνζά ησλ
απαηηήζεψλ ηνπ απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, πνπ ζα θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζ' απηνχο,
χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη έγγξαθε ζπλαίλεζε ή άιιε ελέξγεηα ηνπ
αλαδφρνπ.
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Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα αληαγσγήο θαηά ηνπ θπξίνπ ηνπ
έξγνπ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ ηεο
θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε
φρη εζειεκέλε ησλ πξνζψπσλ απηψλ.
Με ην αζθαιηζηήξην θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 922 ηνπ αζηηθνχ θψδηθα (επζχλε
πξνζηήζαληνο).
Κάζε αζθαιηζηήξην ζα είλαη ζε ηζρχ θαη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αθπξσζεί ή λα
ιήμεη ε ηζρχο ηνπ, ρσξίο γξαπηή εηδνπνίεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ηνπ θπξίνπ ηνπ
έξγνπ.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδίδεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηα αζθαιηζηήξηα
ζπκβφιαηα δεθαπέληε (15) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ αξρίζεη ε πεξίνδνο αζθάιηζεο.
Γηαθνξεηηθά ν θχξηνο ηνπ έξγνπ δηα ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ ρσξίο εηδνπνίεζε,
κπνξεί λα ζπλάςεη ην ππφςε αζθαιηζηήξην κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηεο πξνηίκεζήο ηεο, ζην
φλνκα γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα ελεξγεί κε
αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο.
ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ,
ην έξγν ζε νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, κπνξεί λα αζθαιηζηεί έλαληη φισλ ησλ
ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ δηα ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ θαη ηα
έμνδα ηεο αζθάιηζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
24.5. Γεληθνί όξνη αζθάιηζεο
Καηά ηελ ζχλαςε ησλ παξαπάλσ αζθαιίζεσλ ν αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη
θαη λα ιαβαίλεη ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ θαλνληζκψλ
θ.ι.π., πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Διιάδα.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο θιπ. ησλ αζθαιηζηεξίσλ. Οη
παξερφκελεο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο νη νηθνλνκηθνί θαη αζθαιηζηηθνί φξνη εμαηξέζεηο απαιιαγέο
θιπ., ππφθεηληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ.
Οη παξαπάλσ αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ ή πεξηνξίδνπλ θαηά θαλέλα ηξφπν ηηο
ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε, ηδηαίηεξα ζε φηη
αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ζρεηηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο,
πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θ.ι.π. θαη ν αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ
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απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην
πάλσ αζθαιηζηεξίσλ.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο
παξαπάλσ αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ ζαλ
κε ηθαλνπνηεηηθέο απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην
φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ ηα πην πάλσ αζθαιηζηήξηα θαη λα παξαθξαηήζεη
(εληφθσο κε ην λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο) ην πνζφ ησλ αζθαιίζεσλ είηε απφ ην ιαβείλ ηνπ
είηε κε θαηάπησζε αλάινγνπ πνζνχ απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ θαιήο εθηέιεζεο.
Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιιεη ζηνπο
αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα λα απνθχγεη
ελδερφκελε αθχξσζε ηνπ ή ησλ αζθαιηζηεξίσλ δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο
αζθαιηζηέο, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη λα ηα παξαθξαηήζεη απφ ην ιαβείλ ηνπ,
ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα.
Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία επηθπιάζζεη ζε απηή ην δηθαίσκα λα παξαθξαηεί απφ ην
ιαβείλ θ.ι.π. ηνπ αλαδφρνπ, θάζε πνζφ πνπ δελ ζα είλαη δπλαηφ λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο
αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ απαιιαγψλ θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ελ ιφγσ
αζθαιηζηεξίσλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία ν αλάδνρνο ζπλνκνιφγεζε ηηο
παξαπάλσ αζθαιίζεηο, παξαιείςεη ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε
δεκηά ή βιάβε θ.ι.π. γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκηάο ή βιάβεο θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα παξαθξαηήζεη απφ
νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ ή εγγχεζή ηνπ, νπνηαζδήπνηε θχζεο, ηα πνζά πνπ
θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηνχληαη, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ δεκηάο ή βιάβεο.
Ο αλάδνρνο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ν θχξηνο ηνπ έξγνπ γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ
απφ απηφλ ζε ζρέζε κε ηα πνζά πνπ ηνπ έρεη θαηαβάιιεη, ππνρξενχηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο
αζθαιηζηέο ηνπ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηφζν ζην θαηά παληφο θηλδχλνπ φζν θαη ζηα άιινπ ηχπνπ
αζθαιηζηήξηα

πνπ

θαιχπηνπλ

ην

ίδην

ην

έξγν

(ΠΤΡΟ,

ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ

ΒΛΑΒΩΝ

ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΜΔΝΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ θιπ.), ηνλ εμήο εηδηθφ φξν:
Σε πεξίπηωζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ έξγνπ.
Πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιιεη ζηνλ αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκηά θιπ.
απνδεκίωζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλωο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπό απηό,
ζπγθαηάζεζε ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο.
Εθόζνλ ε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιόγω
ζπγθαηάζεζε, απηόκαηα θαη ρωξίο άιιεο δηαηππώζεηο (εηδηθέο ή άιινπ είδνπο εληνιή ή
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εμνπζηνδόηεζε από ηνλ αλάδνρν) ε απαίηεζε ηνπ αλαδόρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο
γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίωζεο εθρωξείηαη ζηνλ θύξην ηνπ έξγνπ θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία
απνδέρεηαη από ηνύδε θαη ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ηελ ζρεηηθή απνδεκίωζε ζ' απηόλ, κεηά
από αίηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ην ζθνπό απηό.
Η εθρώξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ αλαδόρνπ ζηνλ θύξην ηνπ έξγνπ, θαηά νπδέλα ηξόπν ηνλ
απαιιάζζεη από ηηο επζύλεο θαη ππνρξεώζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ από ηελ ζύκβαζε.
Άξζξν 25: Παξαιαβή – Μεηξών ηνπ έξγνπ – Υξόλνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ
έξγνπ
25.1. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη σο ζπλεκκέλν ζηελ ηειηθή επηκέηξεζε ηνπ έξγνπ, ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην Μεηξψν ηνπ
Έξγνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.38108/ΦΝ466/17 (ΦΔΚ 1956 Β/07-062017) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ. Δηδηθφηεξα, ην πεξηερφκελν
ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο παξαπάλσ απφθαζεο, ε
ςεθηαθή κνξθή ησλ παξαδνηέσλ ζην άξζξν 2 θαη ε πεξηγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε ησλ
ςεθηαθψλ ζρεδηαζηηθψλ αξρείσλ ζην άξζξν 3 απηήο.
25.2. Παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ κεηξψνπ ηνπ Έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε παξαιαβή ηνπ Έξγνπ.


Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ηδηαίηεξεο ακνηβήο γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ παξαγσγή ησλ
πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηε ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ.

25.3. Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, κεηά ηνλ νπνίν γίλεηαη ε νξηζηηθή
παξαιαβή νξίδεηαη, ζε δεθαπέληε (15) κήλεο.
25.4. Ζ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 172 ηνπ Ν.
4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα (άξζξν 86 ηνπ Ν.4782/2021).
Άξζξν 26: Αλαζεώξεζε ηηκώλ – Καλνληζκόο ηηκώλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηώλ
Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο ηνπ έξγνπ αλαζεσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 153 ηνπ Ν. 4412/16 φπσο ηζρχεη (άξζξν 72 ηνπ Ν.4782/2021).
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζνχλ αλαιπηηθά ηηκνιφγηα γηα λα ζπληαρζνχλ ηηκέο
κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/16
φπσο ηζρχεη (άξζξν 75 ηνπ Ν.4782/2021).
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Άξζξν 27: Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη (άξζξν 21 ηνπ Ν.4782/2021),
ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο
(πξνυπνινγηζκφο κειέηεο) ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε ππνδηαίξεζεο ζε
ηκήκαηα, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη
θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.
ε πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο είλαη πάληνηε
θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 140 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/16, φπσο
ηζρχεη.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα
πηζησηηθά ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.
Άξζξν 28: Ιζρύνπζα λνκνζεζία
ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχνπλ φιεο νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε
δεκνπξαζίαο.
Δπίζεο, έρνπλ εθαξκνγή νη ηζρχνληεο Νφκνη θαη Γηαηάγκαηα πεξί εθηέιεζεο ησλ
Γεκνζίσλ Έξγσλ θσδηθνπνηεκέλνη κε ηνλ Ν. 4412/16

θαη φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα

(Ν.4782/2021).
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