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ΓΖΜΟ : ΘΔΡΜΟΤ
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ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΆΡΘΡΟ 1ν : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ
1.1. Σν ππφ εθηέιεζε έξγν αθνξά εξγαζίεο αζθαιηφζηξσζεο ζην δεχηεξν παξάιιειν ζηελ
επαξρηαθή νδφ Θέξκνπ – Αβαξίθνπ δξφκν πξφζβαζεο ζηα λέα νηθφπεδα ζηε ζέζε “Λαγθάδεο” Γ.
Θέξκνπ. Δπηπιένλ, ζα γίλεη αλχςσζε ησλ ππάξρνλησλ θξεαηίσλ αθαζάξησλ ζην ζπγθεθξηκέλν
δξφκν θαη επίρσζε ηκήκαηνο αγσγνχ πνπ έρεη εθρσζεί, κήθνπο 40 κ. πεξίπνπ.
1.2. Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη πεξηέρνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Μειέηεο,
πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 72.000,00€ κε ηα απξφβιεπηα, ηελ αλαζεψξεζε θαη ην Φ.Π.Α. 24 %.
ΆΡΘΡΟ 2ν : ΑΡΥΗΚΟ ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ
Η αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
πξνζθνξάο (.Π.) ηνπ αλαδφρνπ, πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ θαη
ηεο αλαζεσξήζεσο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Μειέηεο θ.ιπ. κεησκέλα θαηά ην
πνζνζηφ ηεο έθπησζεο.
ΆΡΘΡΟ 3ν : ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ
πκβαηηθφ ηηκνιφγην είλαη ην ηηκνιφγην κειέηεο πνπ ζπληάζζεη ε Τπεξεζία.
ΆΡΘΡΟ 4ν : ΔΗΡΑ ΣΔΤΥΧΝ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ
4.1. Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ινηπά ζηνηρεία ηεο κειέηεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη ζε
πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνπλ ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο είλαη ε παξαθάησ:
4.1.1. Σν ζπκθσλεηηθφ.
4.1.2. Η Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο
4.1.3. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο
4.1.4. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.
4.1.5. Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο.
4.1.6. Η παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.).
4.1.7. Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ)
4.1.8. Η Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ην παξάξηεκα αληηζηνίρηζεο ΔΣΔΠ
4.1.9. Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).
4.1.10. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Τπεξεζία θαζψο θαη νη
Σερληθέο Μειέηεο πνπ ηπρφλ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
δεκνπξάηεζεο, φπσο ηειηθά ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.
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4.1.11. Σν Υξνλνδηάγξακκα / Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί
απφ ηελ Τπεξεζία.
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 θαζψο θαη νη εγθεθξηκέλεο
Α.Σ.Η.Δ.
(2) Οη Δπξσθψδηθεο.
(3) Oη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ή ηνπ η. ΤΓΔ).
(4) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O.
4.2. ε πεξίπησζε ηπρφλ αζπκθσλίαο ζην πεξηερφκελν ελφο θαη ηνπ απηνχ απφ ηα ζηνηρεία ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 4.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε ηειηθή επηινγή ζα αλήθεη ζηελ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί αλαληίξξεηα ζε απηή,
ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα απηή ηελ αηηία.
ΆΡΘΡΟ 5ν : ΠΡΟΘΔΜΗΔ
5.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνπεξαηψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο κέζα ζην
ζπλνιηθφ ρξφλν ησλ ηεζζάξσλ (4) κελώλ, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σκεκαηηθέο
πξνζεζκίεο είλαη απηέο πνπ ζα πξνζδηνξηζζνχλ κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ,
φπσο απηφ ζα εγθξηζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.
5.2. Μεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ππνβάιιεη ζηελ δηεπζχλνπζα ην έξγν ππεξεζία
αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ. Με χπαξμε ηεο παξαπάλσ
βεβαίσζεο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα ηελ επηβνιή ηεο αληίζηνηρεο πνηληθήο ξήηξαο.
ΆΡΘΡΟ 6ν : ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ ΤΠΔΡΒΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΧΝ, ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ρεηηθά κε ηελ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ άξζξνπ 148 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηελ έθπησζε ηνπ
αλαδφρνπ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7ν : ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ – ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
7.1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλήζεη πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζεο Δ..Τ., πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία πνπ
δηεπζχλεη ην έξγν, κέζα ζε πξνζεζκία φρη κηθξφηεξε απφ δεθαπέληε κέξεο (15) θαη λα κελ
ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα εκέξεο (30) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Η Τπεξεζία απνθαίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ θαη γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ
αλαδφρνπ θ.ιπ., φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/2016 σο ηζρχεη εγθαίξσο θαη κάιηζηα
κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ..
7.2. Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πνζφηεηεο ησλ
εξγαζηψλ ή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 145 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν.4412/2016 σο
ηζρχεη.
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7.3. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη λα ην αλαπξνζαξκφδεη ζηελ πεξίπησζε πνπ έγηλε απφθιηζε απφ απηφ,
νχησο ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ.
7.4. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα θαηαζθεπήο θιηκαθψλεηαη θαηά θάζεηο κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία
πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηεο παξνχζαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θ.ιπ. θαη
ζπληάζζεηαη κε βαζηθή επηδίσμε ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο απφδνζε θαηά ην
δπλαηφλ νινθιεξσκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ.
7.6. Σν πξφγξακκα, εθφζνλ ε Τπεξεζία πνπ δηεπζχλεη ην έξγν θξίλεη φηη είλαη αλαγθαίν,
ζπληάζζεηαη κε κνξθή γξακκηθνχ δηαγξάκκαηνο ή θαηά ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλαιχζεσο
(ΠΔΡΣ) ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν.4412/2016 σο ηζρχεη,
7.7. Σν παξαπάλσ δηάγξακκα ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε απηά πνπ πεξηέρνληαη ζηα άξζξα 138 θαη
145 ηνπ Ν.4412/2016 ζε φηη αθνξά ηνλ κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ αλάινγεο
εθπαίδεπζεο, γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
7.8. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα πξνκεζεπζεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο φια ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία
πνπ είλαη αλαγθαία θαζψο θαη ην αλαιφγνπ εθπαηδεχζεσο πξνζσπηθφ (ρεηξηζηέο θ.ιπ.), γηα ηελ ελ
γέλεη εθηέιεζε ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ην νπνίν
αλαιακβάλεη.
7.9. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε
πηζηνπνηεηηθά αζθαιείαο ελ ηζρχεη, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 8 ν : ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΑ ΠΟΟΣΑ - ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ
8.1. ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχεη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18% επί ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ
έξγνπ πνπ εθηειείηαη θαη απνηηκάηαη κε ηηκέο κνλάδνο, θαζψο θαη γηα εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ
κε λέεο ηηκέο κνλάδαο.
8.2. Δάλ ππάξρεη ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη θαη απνηηκάηαη κε θαη΄ απνθνπήλ ηίκεκα, δελ
πξνζηίζεηαη ζηελ αμία απηνχ πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη εξγνιαβηθνχ νθέινπο, γηαηί εκπεξηέρεηαη
ζην πξνζθεξζέλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη΄ απνθνπήλ ηίκεκα.
8.3. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο φηαλ ηνπ δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν
Τπεξεζία λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο. ηελ πεξίπησζε απηή
θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο πηζηνπνηήζεηο ε πξαγκαηηθή δαπάλε πνπ
πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ.
Δπί ηεο δαπάλεο ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18%. ην
πνζνζηφ απηφ εθαξκφδεηαη ε κέζε έθπησζε ηεο πξνζθνξάο πνζνζηψλ έθπησζεο ηεο
Γεκνπξαζίαο.
8.4. Σν έξγν είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ίδηα έζνδα ηνπ Γήκνπ θαη ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο
θξαηήζεηο.
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8.5. Ο αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη ησλ ηειψλ, δηνδίσλ ησλ παληφο είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ,
ηνπ εηδηθνχ θφξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 3092 επί ησλ εηζαγνκέλσλ απφ ην εμσηεξηθφ πιηθψλ, εθνδίσλ θ.ιπ.
θαη ησλ θφξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα Ν.Γ. 4456/65 θαη 4535/66.
8.6. Ο Φφξνο Πξνζηηζεκέλεο Αμίαο βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 9ν : ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ ΑΦΑΝΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ
9.1. Η θαηακέηξεζε ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016
σο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
9.2. Γηα ηηο αθαλείο εξγαζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν ζα θαηαξηίδνληαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο
εθηέιεζεο θαη φρη εθ ησλ πζηέξσλ, πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ, πνπ ζα βεβαηψλνπλ φηη
εθηειέζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηελ κειέηε ή ηηο ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεηο ηεο πνπ επέθεξε ε Τπεξεζία, δηαθνξεηηθά ηα πξσηφθνιια ζα ζεσξνχληαη άθπξα
θαη νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο δελ ζα πηζηνπνηνχληαη.
ΑΡΘΡΟ 10ν : ΣΡΟΠΟ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
10.1. Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Σηκνιφγην ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ
θαη ηηο εγθεθξηκέλεο Αλαιχζεηο Σηκψλ,

θαη ηα εγθεθξηκέλα Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ

Ν.3263/2004.
11.2. Αλ γηα θάπνηα εξγαζία δελ νξίδεηαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηξφπνο επηκέηξεζεο, ζα
επηκεηξάηε θαη ζα πιεξψλεηαη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθά εθηειεζζείζεο κνλάδεο θαη κφλν, κε
ιακβαλνκέλεο ππφςε νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπλήζεηαο.
11.3. Θα εθαξκφδνληαη γεληθά ε νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν.4412/2016 σο ηζρχεη.
ΑΡΘΡΟ 11ν : ΒΛΑΒΔ ΣΑ ΔΡΓΑ, ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ
Γηα ηηο βιάβεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4412/2016 .
ΑΡΘΡΟ 12ν : ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ – ΔΝΣΟΛΔ ΠΛΖΡΧΜΧΝ
12.1. Οη πηζηνπνηήζεηο, νη εληνιέο πιεξσκψλ θαη νη επηκεηξήζεηο ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ
ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 151 θαη 152 ηνπ Ν.4412/2016 σο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ηνπο φξνπο ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θαη ηεο παξνχζεο Δηδηθήο
πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ γηα ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο. Σα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα
151 θαη 152 ηνπ Ν.4412/2016 ζπληάζζνληαη απφ ηνλ αλάδνρν κε επζχλε ηνπ, ππνγξάθνληαη απφ
απηφλ θαη ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία ζηα απαηηνχκελα αληίηππα ζε κεληαία ρξνληθά δηαζηήκαηα.
12.2. Οη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ππφθεηληαη ζε θξαηήζεηο εγγπήζεσλ θαη ζα απνδίδνληαη ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
12.3. Πξηλ απφ ηελ είζπξαμε ησλ πηζηνπνηήζεσλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
12.3.1. Σηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δθνξία.
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12.3.2. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.
12.3.3. Γξακκάηην είζπξαμεο ηεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαηαβνιήο ηνλ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ
αληηζηνηρεί ζηε πηζηνπνίεζε.
12.4. Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη
ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο απηνχ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχλ ηα κφλα
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηνπ εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, αληίηππα δε ή αληίγξαθα απηψλ
επηζπλάπηνληαη ζε απηφλ.
12.5. Πξηλ απφ ηελ ζεψξεζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη φισλ ησλ ελδηακέζσλ
ινγαξηαζκψλ ν αλάδνρνο πξέπεη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ηνπ Ι.Κ.Α. θαη
ησλ ινηπψλ Σακείσλ φηη εμνθιήζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
152 ηνπ Ν.4412/2016 σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
ΑΡΘΡΟ 13ν : ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ
13.1. Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ θαηά ηξφπν άκεκπην απφ ηερληθή άπνςε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4412/2016 σο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο γεληθά θαη ηηο εληνιέο
ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ επίβιεςεο ηνπ έξγνπ.
13.2. Γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν.4412/2016 σο ηζρχεη.
13.3. Γηα ηελ επζχλε ηνλ αλαδφρνπ γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη κεηά ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ηνπ έξγνπ έρνπλ εθαξκνγή νη πάγηεο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
13.4. Πξηλ απφ θάζε παξαγγειία, ην πιηθφ, κεράλεκα ή ζπζθεπή ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπίβιεςε.
Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ «ζεηξάο» βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ζα πξνζθνκίδνληαη

ηα απαξαίηεηα

θπιιάδηα θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θαζψο θαη δείγκαηα (εάλ δελ πξφθεηηαη
γηα νγθψδεο κεράλεκα). Αλ πξφθεηηαη γηα απηνζρέδην πιηθφ πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί εηδηθά γηα ην
ελ ιφγσ έξγν, ζα πξνζθνκίδνληαη ζηελ Τπεξεζία δείγκαηα ζρέδηα ή κνληέια. Σα παξαπάλσ
δείγκαηα θ.ιπ πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ζα θπιάζζνληαη απφ απηήλ κέρξη ηελ
παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
θάπνην πιηθφ, ζπζθεπή ή κεράλεκα απνξξηθζεί, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνηείλεη άιια
είδε ζε ηαθηή πξνζεζκία. Δάλ θαη απηά δελ γίλνπλ δεθηά απφ ηελ Δπίβιεςε, ζα ππνδεηρζεί ζηνλ
Αλάδνρν πνηα είδε ζα πξνζθνκίζεη θαη απηφο ζα ηα απνδερζεί ρσξίο θακία αληίξξεζε.
Οπνηαδήπνηε έγθξηζε πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ δελ απαιιάζζεη, κε θαλέλα ηξφπν, ηνλ
Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ εάλ βξεζεί θαηά ηελ θαηαζθεπή θάπνην είδνο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη
ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ.
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ΑΡΘΡΟ 14ν : ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ – ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ – ΑΦΑΝΔΗ ΔΡΓΑΗΔ
14.1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν
146 ηνπ Ν.4412/2016 σο ηζρχεη. Η ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ είλαη βαζηθφο ζπκβαηηθφο φξνο.
14.2. Ο εξγνιάβνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ζπληάζζεη θαη λα
ππνβάιιεη γηα έιεγρν ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θάηνςε θαη ζρεκαηηθή ηνκή
φπσο εθηεινχληαη, επί ησλ νπνίσλ ζα ζεκεηψλνληαη νη δηαζηάζεηο θαη ην βάζνο ησλ εθάζηνηε
εθηεινπκέλσλ ηκεκάησλ, είηε είλαη εκθαλή είηε αθαλή.
ΑΡΘΡΟ 15ν : ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ
15.1. χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 σο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχνπλ, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ έξγσλ
κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο. Ο πάζεο θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ Τπεξεζία δελ
απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν απφ ηελ επζχλε.
15.2. Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμ' νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη, ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο θαη γεληθά ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ
ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.
ΑΡΘΡΟ 16ν : ΑΤΞΟΜΔΗΧΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ – ΝΔΔ ΔΡΓΑΗΔ
16.1. Γηα ηηο απμνκεηψζεηο ησλ εξγαζηψλ, ηηο λέεο εξγαζίεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ, ησλ άξζξσλ 155 θαη 156
ηνπ Ν.4412/2016 σο ηζρχνπλ.
ΑΡΘΡΟ 17ν : ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΚΑΗ ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ, ΒΔΒΑΗΧΖ ΠΔΡΑΣΧΖ ΣΧΝ
ΔΡΓΑΗΧΝ, ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ
17.1. Γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 170,171,172 ηνπ Ν.4412/2016 σο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ .
17.2. Γηα ηελ βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ
Ν.4412/2016.
17.3. Γηα ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18ν : ΓΟΚΗΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
18.1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ακέζσο κεηά ηελ νιηθή απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ,
λα θάλεη κε δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο ηηο δνθηκέο, νη νπνίεο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη
πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ ηνπο, νπφηε ζα ζπληάζζεηαη ην
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πξσηφθνιιν δνθηκψλ πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζα
πεξηιακβάλεηαη ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο.
18.2. Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
18.3. Ο αλάδνρνο νθείιεη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή
ηνπο, λα ζπληάμεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή θαη λα ππνβάιεη ζηελ επίβιεςε ζε δχν (2) αληίγξαθα,
πιήξεηο θαη ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
πνπ εθηειέζζεθαλ απφ απηφλ. Μία ζεηξά απφ ηηο νδεγίεο απηέο θαηαρσξείηαη ζηνλ θάθειν ηεο
επίβιεςεο θαη ε άιιε δηαβηβάδεηαη ζηνλ θχξην ηνλ έξγνπ.
18.4. Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα δηδάμεη ζην
πξνζσπηθφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ηελ ρξήζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
18.5. Καηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο ν αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή λα επηζεσξεί
θαηά θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε.
Γεληθά γηα ηελ ππνρξεσηηθή ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαη ηνλ ρξφλν εγγχεζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνλ
άξζξνπ 171 ηνπ Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 19ν : ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ, ΛΖΦΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΧΝ, .Α.Τ. – Φ.Α.Τ
19.1. Ο αλάδνρνο νθείιεη κφιηο απνπεξαηψζεη ηηο εξγαζίεο θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή
ηνπο, λα ζπληάμεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή θαη λα παξαδψζεη ζε δχν (2) αληίγξαθα ζηελ Τπεξεζία:
1. Οξηζηηθά ζρέδηα ησλ σο εμεηειέζζεζαλ .
3. Πιήξε θάθειν .Α.Τ. - Φ.Α.Τ. φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
19.2. Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ζηε ιήςε θαη εθηχπσζε
θαηάιιεισλ θσηνγξαθηψλ θαηά ηηο ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαηά ηηο ππνδείμεηο
ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα κε ηελ Α7603/05.02.60 Δγθχθιην 20 ηνπ Τπνπξγείνπ
πγθνηλσληψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ.
ΑΡΘΡΟ 20ν : ΔΡΓΑΗΔ ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΟΤ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ
20.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κελ παξαθσιχεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, ππφ εηέξσλ
εξγνιεπηψλ,

ρξεζηκνπνηνχκελσλ

απφ

ηνλ

θχξην

ηνπ

έξγνπ

γηα

εξγαζίεο

πνπ

δελ

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζή ηνπ θαη λα δηεπθνιχλεη απηήλ δηα ησλ ππ’ απηνχ
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ κέζσλ (ηθξησκάησλ θ.ιπ.), ξπζκίδνληαο έηζη ηελ ζεηξά εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ ψζηε λα κελ παξεκβάιινληαη εκπφδηα ζηηο εθηεινχκελεο απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ
άιινπο αλαδφρνπο εξγαζίεο.

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

7 / 18

ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

20.2. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο, βάζεη ησλ νδεγηψλ ηεο επίβιεςεο λα κνξθψλεη ή
δηαλνίγεη ζηα εθηεινχκελα απ΄ απηφλ ηκήκαηα ηνπ έξγνπ

ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ησλ

ζρεηηθψλ δαπαλψλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ησλ αληηζηνίρσλ εξγαζηψλ.
20.3. Οπσζδήπνηε απαγνξεχεηαη ε ππφ ηνπ αλαδφρνπ κφξθσζε νπψλ ή θσιεψλ ζηα απφ
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ, ρσξίο έγγξαθε έγθξηζε απφ ηνλ επηβιέπνληα
Μεραληθφ.
20.4. Η απνθαηάζηαζε νησλδήπνηε θζνξψλ ή δεκηψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ
αλαδφρνπ ζε νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ
απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλαθέξεη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ ηελ δεκία ή θζνξά ζηελ πξνηέξα
ηνπο θαηάζηαζε.
ΑΡΘΡΟ 21ν : ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ
21.1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο πνηφηεηαο, ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί κε φιεο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
21.2. Γηα θάζε θαηεγνξία πνηφηεηαο ζθπξνδέκαηνο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη
δαπάλεο ηνπ λα ζπληάμεη κειέηε ζπλζέζεσο βάζεη αληηπξνζσπεπηηθψλ πνζνηήησλ πιηθψλ θαη
απηψλ πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ ζην εξγνηάμην. Η κειέηε ζπλζέζεσο νθείιεη λα επαλαιακβάλεηαη
θάζε θνξά πνπ κεηαβάιιεηαη ε πεγή πξνκήζεηαο ή ην είδνο ή ε πνηφηεηα ησλ ζπληζηνχκελσλ
πιηθψλ ή νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Η κειέηε απηή ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο.
21.3. Η αλάκημε ησλ πιηθψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε κεραληθφ αλακηθηήξα,
θαηάιιεινπ ηχπνπ, απνδφζεσο πνιιαπιαζίνπ ζάθνπ ηζηκέληνπ, απαγνξεπνκέλεο ηεο ρξήζεο
θιάζκαηνο ζάθνπ.
21.4. Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ρξεζηκνπνηείηαη έηνηκν ζθπξφδεκα ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο κε ην ΚΣ/2016 φπσο ηζρχεη.
21.5. Η ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο φισλ ησλ νπιηζκέλσλ ηκεκάησλ ηεο θαηαζθεπήο ζα
γίλεηαη κε ρξήζε δνλεηψλ ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ιφγσ ρξήζεσο ησλ
δνλεηψλ, γηαηί απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
21.6. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα εθηεινχληαη δνθηκέο αληνρήο κε ιήςε δνθηκίσλ ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο .
21.6.1. Η ιήςε δνθηκίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ επίβιεςε.
21.6.2. Σα δνθίκηα ζα ιακβάλνληαη θαη ζα ζπκππθλψλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ.
21.6.4. Η ζξαχζε ησλ πην πάλσ δνθηκίσλ ζα γίλεηαη ζην αξκφδην Δξγαζηήξην ηνπ Τ.Γ.Δ. γηα ηελ
πεξηνρή εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ ηνλ έξγνπ.
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21.7. Γεηγκαηνιεςία κε ιήςε ππξήλσλ (θαξφησλ) απφ ηελ έηνηκε θαηαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο
πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ηα δνθίκηα πνπ πάξζεθαλ θαηά ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο
ππνιείπνληαη ηεο ζπκβαηηθήο αληνρήο. Ο αξηζκφο ησλ ππξήλσλ ζα νξίδεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο Τπεξεζίαο (επίβιεςε, επηηξνπή παξαιαβήο θ.ιπ.).
21.8. Οη δαπάλεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ηνπ ειεγρφκελνπ ζθπξνδέκαηνο θαη απηέο ηνπ ειέγρνπ
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ Έξγνπ. Πξφζζεηεο ηέηνηεο δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν ζε
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο γηα ηηο δαπάλεο απηέο δηαπηζηψζεθε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.
21.9. Οη θαηεγνξίεο ησλ ζθπξνδεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν αλαθέξνληαη ζηηο
παξαδνρέο θαη ζηα ζρέδηα ηεο ζηαηηθήο κειέηεο.
ΑΡΘΡΟ 22ν : ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΤ ΔΠΗΓΔΚΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ ΥΡΖΖ
22.1. Γηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ πεξαηψζεθαλ θαη κπνξεί λα έρνπλ απηνηειή ρξήζε, γίλεηαη
ηκεκαηηθή παξαιαβή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 170 θαη ηνπ 169 ηνπ Ν.4412/2016.
22.2. Η παξαπάλσ ρξήζε δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξέιαβε ην έξγν ή φηη ην έξγν
εθηειέζζεθε θαιά, νχηε απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε.
22.3. Ο εξγνδφηεο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηνπ λα ειέγμεη θαη λα παξαιάβεη ην έξγν ελ θαηξψ,
ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 23ν : ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
23.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη κε δαπάλεο ηνπ ζην εξγνηάμην φια ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηνπο φξνπο πγηεηλήο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ. 447/75, φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη
ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα.
23.2. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ
έθδνζε θάζε θαηά λφκν άδεηαο θαζηζηάκελνο απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
23.3. Δπίζεο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ
απαηηνχληαη απφ ην λφκν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ ζ
φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 447/75 (ΦΔΚ142/Α/17.7.75) "Πεξί
αζθαιείαο ησλ ελ ηαηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ", ην Π.Γ.778/80 (ΦΔΚ
193/26.8.80) "Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη
πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ" θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη
θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
23.4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο πεξί ηάμεσο θαη αζθαιείαο επί αηπρεκάησλ
αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ή βιάβε ζπκβεί
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ζηνλ ίδην ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ηξίηνπο απφ ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε
ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
23.5. Κάζε ζρεηηθή δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπλερνχο θαη αθψιπηεο απφ ηηο
εξγαζίεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ζην γχξσ απφ ην νηθφπεδν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν θαηά ηελ
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο
κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηα γεληθά έμνδά ηνπ θαη πιηθά. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη κε
δαπάλεο ηνπ λα πξνβαίλεη ζηελ πξνζσξηλή θσηνζήκαλζε ησλ έξγσλ πνπ εθηειεί θαη λα ηελ
κεηαθηλεί κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο θαη ηηο νδεγίεο ησλ Αξρψλ, ζηηο
νπνίεο πξέπεη πάληα λα απεπζχλεηαη, θαζψο θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζεκάησλ θαη
ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ, θαζψο θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ
ζπληήξεζε ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί
ζηε θσηνζήκαλζε ησλ έξγσλ θαη ηελ επηζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ε δηεπζχλνπζα Τπεξεζία,
αλεμάξηεηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ,
δηθαηνχηαη, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζή ηεο, λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ηφζν ησλ εξγαζηψλ
θσηνζεκάλζεσο, φζν θαη ηνχησλ ηεο επηζεκάλζεσο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, ν
νπνίνο δελ παχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε απηή λα έρεη ζην αθέξαην ηελ επζχλε γηα θάζε αηχρεκα πνπ
ζα ζπκβεί, ιφγσ ηεο ακειείαο ηνπ λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα. Η δαπάλε ησλ ζε
βάξνο ηνπ αλαδφρνπ εθηεινπκέλσλ αλσηέξσ εξγαζηψλ εθπίπηεη θαηά ηελ πξψηε ζχληαμε εληνιήο
πιεξσκήο ηνπ.
23.6. Ο Αλάδνρνο θαζίζηαηαη ν κφλνο ππεχζπλνο, πνηληθψο θαη αζηηθψο, γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα
νθείιεηαη ζηελ κε ιήςε ησλ απαξαηηήησλ κέηξσλ αζθαιείαο.
23.7. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία φιεο
ηηο απεπζπλφκελεο ή θνηλνπνηνχκελεο ζε απηφλ δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ ζρεηηθά
κε ηα κέηξα ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ζε φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
23.8. Ο Αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά θαη εμ΄ νινθιήξνπ ηηο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε γηα ην θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ζπκβεί αηχρεκα.
23.9. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη φιν ην παξαπάλσ ην απαζρνινχκελν
εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ζην Ι.Κ.Α. θαη ηα θαηά θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ Σακεία Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο δελ ππάγεηαη ζηηο πεξί Ι.Κ.Α. δηαηάμεηο,
ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνλ αζθαιίζεη ζε αλαγλσξηζκέλε απφ ην Κξάηνο αζθαιηζηηθή εηαηξεία.
23.10. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακηά ηδηαίηεξε απνδεκίσζε λα πάξεη ηα απαξαίηεηα
κέηξα αζθαιείαο, φπσο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 37 ηνπ Ν.3669/2008 σο ηζρχεη. Η δαπάλε απηή
πεξηιακβάλεηαη ζην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο.
23.11. ε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο, θαζψο θαη ζηε ιήςε θάζε άιινπ
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κέηξνπ γηα απνθπγή πξφθιεζεο δεκηψλ ζε ηξίηνπο ή θαη ζην έξγν, απνδεκηνχκελνο γηα ηηο εξγαζίεο
βάζεη κνλάδσλ λέσλ εξγαζηψλ γηα κε πξνβιεπφκελεο απφ ην ζπκβαηηθφ ηηκνιφγην εξγαζίεο.
ΑΡΘΡΟ 24ν : ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
24.1. Η δηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ δηθαηνχηαη λα δηαηάμεη ηελ
εθηέιεζε κε πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ κειέηε εξγαζηψλ θαηά ην απνινγηζηηθφ ζχζηεκα, χζηεξα
απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Αξρήο θαη πάληνηε κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
24.2. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνχ έξγνπ βξεζνχλ αξραηφηεηεο, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ξεηά ζην άξζξν 138 παξ. 12 ηνπ
Ν.4412/2016.
24.3. ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 25.2 ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη αλάινγε
παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 25ν : ΖΜΑΝΖ
ηε ζήκαλζε πεξηιακβάλνληαη νη πηλαθίδεο ζήκαλζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη
ηεο νξηνζέηεζεο ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ.
ΑΡΘΡΟ 26ν : ΟΥΛΖΔΗ
Θα ιακβάλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηάιιεια κέηξα ψζηε θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζην
εξγνηάμην αιιά θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ λα απνθεχγνληαη νη νριήζεηο απφ
ζνξχβνπο ή ηπρφλ δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα κελ
παξαθσιχεηαη ε δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ απφ ηνπο δξφκνπο ζηνπο νπνίνπο ην νηθφπεδν ηνπ
ελ ιφγσ έξγνπ έρεη πξφζσπν.
ΑΡΘΡΟ 27ν : ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ

1

1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ
ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη
θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ΠΓ
305/96 (αξ. 7-9), Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.7), Ν. 3850/102 (αξ. 42) θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ν
Ν.4412/2016.
2. ηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη:

1

H έννοια ηος επγοηαξίος οπίζεηαι ζηο άπθπο 2 παπ.1 ζε ζςνδςαζμό με ηο παπάπηημα Ι ηος άπθπος 12 ηος ΠΔ 305/96.

2

O Ν.3850/10 Κύπωζη ηος Κώδικα νόμων για ηην ςγεία και ηην αζθάλεια ηων επγαζομένων άπ. δεύηεπο, καηαπγεί
διαηάξειρ πος πςθμίζονηαι από αςηόν όπωρ διαηάξειρ ηων: Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κ.λπ.
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α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ
θ.ιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7).
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : 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.
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 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο
Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα:
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ
ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ
πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα
πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500
εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Η 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.3669/08 (αξ. 37
παξ.8 θαη αξ. 182).
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).
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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
ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37
παξ.8 θαη αξ. 182).
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 10)
θαη ΤΑ ΓΙΠΑΓ/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 :
ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο
ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182).
2. Η 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 (αξ. 12
παξάξηεκα II).
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο
λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ
έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α' ηνπ Ν
4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11- 2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ.
Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ.
3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ .
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 .
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ ΔΓΚΤΚΛΙΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/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 :
ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
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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.
Η 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 :
1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ
πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10
(αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8).
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο
ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ. 14 παξ.1 θαη αξ. 17
παξ. 1).
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ.
Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ
ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ
εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη
ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ
ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν.
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην
ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β).
Σα

κέηξα

πνπ

ιακβάλνληαη

γηα

ηελ

απνηξνπή

επαλάιεςεο

παξφκνησλ

αηπρεκάησλ,

θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο
αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη
ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ
ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα
εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα
εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ).
ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
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5.Ιαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ. 18 παξ.9).
3.3 Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ)
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 Τ.Α
130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.
Σν ΗΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή
Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο ηνπ
αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, 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.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ. πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4 πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιόγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο
(ΖΜΑ)
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην
ΗΜΑ.
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Η.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.
4. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ ζην
εξγνηάμην
4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα
παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο :
α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96
(αξ. 12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1).
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ
απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν
ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξάξη. 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, παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.6).
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε
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- αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ,
θιπ. : ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10
(αξ.30, 32, 45).
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ
(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81
(αξ. 109,110), Ν. 1430/84 (αξ. 17,18), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ. 13, 14).
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο
εξγαδφκελνπο φπσο πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο
δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο
θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο
γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81 (αξ. 102-108), Ν. 1430/84 (αξ. 16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη
ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ).
4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε - ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε - εθθόξησζε ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θ.ιπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ
πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε :
-Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η. ΤΠΤΜΔΓΙ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ
Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7)
-Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η. ΤΠΔΚΑ θαη η. ΤΠΤΜΔΓΙ «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.ΙΝ/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 παξάξη. 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).
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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.
4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00
(αξ.2).α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ
(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε
κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.
17, 45-74 ), 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 (παξάξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξάξη. 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 παξάξη. 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 θπθινθνξίαο3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ
θπθινθνξίαο (ρξήζεο)5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12,
παξάξη. IV, κέξνο Β', ηκήκα II, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξάξη. 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 ).
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 :
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 παξάξη. 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, παξάξη.
ΙΝ/ 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.
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5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θ.ιπ.), 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 παξάξη. Ill), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο ΤΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 2/06, ΠΓ
305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 10 ).
5.3 Ηθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο ζε ύςνο,
Δξγαζίεο ζε ζηέγεο:
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν. 1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΓ 396/94
(αξ.9 παξ.4 παξάξη. Ill), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξάξη. IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β
ηκήκα II παξ.4-6,14 ).
5.4 Δξγαζίεο 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 παξάξη.
IΙΙ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ. νηθ. 16289/330/99.
5.5 Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηεξημεο, δεμακελέο, θιπ.):
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξάξη. Ill),
ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 12).

Αγξίλην, / /2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Αγξίλην, / /2017
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ Γ.Σ.Τ - ΓΖΜΟΤ ΑΓΡΗΝΗΟΤ

ΡΔΝΣΕΔΠΖ ΗΧΑΝΝΖ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Σ.Δ.

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΓΔΧΡΓΑΚΟΤ - ΠΑΠΠΑ
ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΠΑΜΔΗΝΧΝΓΑ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Σ.Δ.
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