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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο 

1. Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η πλήρης εκτέλεση του έργου "Αξιοποίηση 

ύδατος Αδριάνειου Υδραγωγείου-Φάση Α': Άρδευση πρασίνου περιοχών Δήμου 

Χαλανδρίου" όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή αυτού και στα 

λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

Το έργο αφορά στις πάσης φύσεως εργασίες που συντελούν στην ολοκλήρωση και 

ασφαλή λειτουργία του. 

2. Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων βάσει των οποίων, σε 

συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης, τις εγκεκριμένες μελέτες καθώς και 

των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων που τυχόν προκύψουν (με έγκριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε.), θα κατασκευαστεί το παραπάνω έργο. 

3. Οι συμβατικές τιμές μονάδας των επιμέρους εργασιών κάθε ομάδας είναι οι τιμές που θα 

προκύψουν ύστερα από την εφαρμογή του προσφερομέvου ποσοστού έκπτωσης της 

κάθε ομάδας στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού δημοπράτησης των 

επιμέρους εργασιών αυτής. 

4. Αρχικό συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το συνολικό χρηματικό ποσό που 

προκύπτει από τη δημοπρασία όταν το αποτέλεσμα αυτής θα έχει τελικά εγκριθεί, 

σύμφωνα με την Διακήρυξη, την ισχύουσα νομοθεσία και του Τεύχους Κανονιστικού 

Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης (Τ.Κ.Π.Υ.Σ.), συμπεριλαμβανομένων και των 

απρόβλεπτων δαπανών. 

5. Για τυχόν μεταβολές του αντικειμένου του παρόντος έργου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

Άρθρο Ε-897-156 του Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης 

(Τ.Κ.Π.Υ.Σ. στο εξής). 

 

Άρθρο 2ο:   Αρτιότητα της κατασκευής - Τεχνικές Προδιαγραφές 

Κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου, αλλά και όλο το παρόν έργο, θα πρέπει να είναι 

άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή και εμφάνισή του, όσο και ως προς την πλήρη και 

ασφαλή λειτουργία του και την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα τμήματα του έργου και 

με τα ήδη κατασκευασμένα. 

Ο καθορισμός οποιονδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών στα 

σχέδια και τις μελέτες που τυχόν χορηγηθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, στα Τεύχη 

Δημοπράτησης, στον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών κλπ, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 

από την υποχρέωση να λάβει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων 

ειδών κατασκευών που συνοδεύουν τα επιμέρους τμήματα του όλου έργου. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν κυρίως τον ορθό τρόπο κατασκευής των έργων και 

την απαιτούμενη ποιότητα των υλικών. Για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας 

εργολαβίας και για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ μεθόδους/ 

δοκιμές κ.λπ.), θα εφαρμόζονται με σειρά ισχύος οι κάτωθι προδιαγραφές, όπως αυτές 

αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών: 

1. οι αναφερόμενες ισχύουσες εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), 
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σύμφωνα με τη με αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση 

τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 

υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221Β/30.7.2012), 

Στις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) συμπεριλαμβάνονται και οι               

εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες έχουν εγκριθεί με την 

υπ’ αριθμ. Δ22/4193 απόφαση του ΥΠΥΜΕ (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-2019). Οι εξήντα οκτώ 

(68)      από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ε.ΤΕ.Π αντικαθιστούν την 1η έκδοση 

αντίστοιχων  Ε.ΤΕ.Π που με τις ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ 2542/Β’/10-10-2013), 

ΔΙΠΑΔ/οικ/628/7- 10-2014 (ΦΕΚ 2828/Β’/21-10-2014) και ΔΙΠΑΔ/οικ/667/30-10-2014 

(ΦΕΚ 3068/Β’/14-11-2014) και ΔΠΚ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524/Β’/16-08-2016 

υπουργικές αποφάσεις είχαν τεθεί σε αναστολή εφαρμογής. Οι δύο από τις 

προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ε.ΤΕ.Π αποτελούν νέες Ε.ΤΕ.Π.. Επίσης, ισχύει η 

Υπουργική Απόφαση 269357/2022 (ΦΕΚ 4823/Β/13-09-22/ «Αδρανή υλικά τα οποία 

προορίζονται για χρήση στα δημόσια έργα».  

2. οι αναφερόμενες στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών συμπληρωματικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (για       αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις 

υπάρχουσες Ε.ΤΕ.Π. και Π.Ε.ΤΕ.Π.), 

3. τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα B του 

Τιμολογίου δημοπράτησης, καθώς και στο Παράρτημα 4 της ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/04.10.2012, 

4. τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και, απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και 

τα  εθνικά πρότυπα (EΛΟΤ, ASTM, BS, DIN, κλπ). 

 

Άρθρο 3ο: Υπάρχουσες μελέτες – Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία 

1. Για την κατασκευή των έργων θα εφαρμοσθεί η Μελέτη Εφαρμογής του θα εκπονήσει ο  

Ανάδοχος σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο Άρθρο 10 της παρούσης, βάσει της 

εγκεκριμένης οριστικής μελέτης: 

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΦΑΣΗ Α' : ΑΡΔΕΥΣΗ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - “Οριστική μελέτη αρδευτικών 

δικτύων”», (έγκριση με την από 15.06.2022, Αριθμό Πρωτοκόλλου 1940 Απόφαση του 

Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ). 

2. Η δημοπράτηση της παρούσας Εργολαβίας περιλαμβάνει τον ηλεκτρομηχανολογικό 

εξοπλισμό των Φανών 85 και 102, τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των δεξαμενών 

Δ85 και Δ102, τους καταθλιπτικούς αγωγούς, καθώς και τους αγωγούς των δικτύων που 

θα αρδεύουν περιοχές πλησίον του φανού (φρέατος) με αριθμό 85 (επί  της οδού 

Κόδρου), καθώς και του φανού 102 (επί της οδού Ελ Αλαμέιν), όπως αυτά περιγράφονται 

στην Τεχνική περιγραφή, στα σχέδια Δημοπράτησης και στα λοιπά τεύχη της εργολαβίας. 

Επίσης, περιλαμβάνεται και η δωδεκάμηνη  δοκιμαστική λειτουργία του συνόλου του 

Έργου καθώς και η τρίμηνη εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ ΑΕ). Η κατασκευή 

του δομικού μέρους των δεξαμενών Δ85 και Δ102 (εκσκαφές, σκυροδέματα, πρόσμικτα, 

ξυλότυποι, οπλισμοί, μεταλλικές κατασκευές, κ.λπ.) δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα 

εργολαβία. Επίσης, η κατασκευή των τμημάτων του δικτύου που περιλαμβάνονται στην 
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Οριστική Μελέτη αλλά δεν αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν αποτελούν μέρος 

της παρούσας εργολαβίας. 

Η κατασκευή του δομικού μέρους των δεξαμενών θα εκτελεσθεί από τον Δήμο 

Χαλανδρίου στα πλαίσια της Εργολαβίας «Ανάπλαση της περιοχής του Αδριάνειου 

Υδραγωγείου στο πλαίσιο της επένδυσης του προγράμματος UIA05-255 

CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) με Α.Μ. 8/2022» της οποίας 

η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.  

3. Οι Διαγωνιζόμενοι και κατ' επέκταση ο Ανάδοχος με την προσφορά τους δηλώνουν ότι 

έχουν  λάβει γνώση όλων των διαθέσιμων από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εγκεκριμένων 

οριστικών μελετών καθώς και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων, από φορείς  και 

οργανισμούς που εμπλέκονται με την περιοχή των έργων (φυσικό αέριο, ρέματα, δίκτυα 

ομβρίων και νερού, δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, καλώδια υψηλής τάσης 

κ.λπ.)  με δική τους διερεύνηση. 

4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει σε συνεννόηση με τον Αναθέτοντα Φορέα και τους λοιπούς 

εμπλεκόμενους φορείς να λάβει υπόψιν το Χρονοδιάγραμμα της Εργολαβίας του Δήμου 

Χαλανδρίου  «Ανάπλαση της περιοχής του Αδριάνειου Υδραγωγείου στο πλαίσιο 

της επένδυσης του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN 

INNOVATIVE ACTIONS) με Α.Μ. 8/2022» ώστε να υπάρχει συντονισμός σε σχέση με 

(α) τον χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής των δεξαμενών κεφαλής Δ-85 και Δ-108 

προκειμένου να προγραμματιστεί η εγκατάσταση του ΗΜ εξοπλισμού που αποτελεί 

αντικείμενο της παρούσας Εργολαβίας (β) τον χρόνο εκτέλεσης των έργων ανάπλασης 

σε περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου από όπου διέρχονται κλάδοι δικτύου της παρούσας 

Εργολαβίας προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί τα τμήματα αυτά του δικτύου πριν την 

εκτέλεση των εργασιών ανάπλασης.  

 

Άρθρο 4ο: Μελέτη των συνθηκών εκτέλεσης του έργου 

1. Οι διαγωνιζόμενοι και κατ’ επέκταση ο Ανάδοχος με την προσφορά του δηλώνει ότι 

μελέτησε πλήρως τις γενικές και τις τοπικές συνθήκες του έργου, και έλαβε γνώση των 

κάθε είδους πηγών λήψης και της διαθεσιμότητας υλικών, των θέσεων προσωρινής ή 

οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, των μεταφορών, της διάθεσης, της διαχείρισης 

και αποθήκευσης υλικών, ύπαρξης εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, 

ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων της 

περιοχής, των δικτύων εξυπηρέτησης λοιπών οργανισμών – εταιρειών, του φόρτου 

κυκλοφορίας, του ευμετάβλητου των καιρικών συνθηκών, της διαμόρφωσης και 

κατάστασης του εδάφους, του είδους της ποιότητας και ποσότητας των υλών που 

μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λπ., καθώς και ότι έχουν 

εκτιμήσει επαρκώς τις επιχειρηματικές και άλλες διακινδυνεύσεις και γενικά όλες 

εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την άρτια εκτέλεση της Σύμβασης και τη 

διαμόρφωση της  Οικονομικής Προσφοράς τους. 

Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί, οφείλει να έχει λάβει επί τόπου γνώση των υφισταμένων 

ειδικών και γενικών συνθηκών και εφόσον κρίνει απαραίτητο να έχει προβεί σε επί πλέον 

εργασίες και έρευνες προκειμένου να αποκτήσει ιδία αντίληψη των συνθηκών και 

δεδομένων του έργου και ειδικότερα να έχει διερευνήσει πλήρως: 
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i. Την περιοχή του έργου. 

ii. Τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας 

λατομικής νομοθεσίας, της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τις διατάξεις 

διαχείρισης των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών, κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων. 

iii. Την αγορά εργασίας, υλικών, μηχανικού εξοπλισμού, υπηρεσιών, ειδικευμένου και μη 

τεχνικού ή άλλου προσωπικού, υπηρεσιών, κεφαλαίων, παγίων και πάσης φύσεως 

άλλων προμηθειών. 

iv. Τις γενικές, ειδικές και τοπικές συνθήκες (στενότητα οδών, έργα κάτω από τον υπόγειο 

ορίζοντα, κ.λπ.) που επηρεάζουν την εκτέλεση των έργων. 

v. Τις εγκεκριμένες μελέτες, τα διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από το Δημόσιο 

και Οργανισμούς (π.χ. Υπουργείο Πολιτισμού, Δασαρχείο, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, 

ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, Αττική Οδό, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, Τοπικές Αρχές, κ.λπ.), 

σχετικά με έργα τους στην περιοχή 

vi. Τους τρόπους προσπέλασης, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, τους 

γεωγραφικούς και άλλους κυκλοφοριακούς περιορισμούς και τα μέτρα εξασφάλισής 

της που θα πρέπει να λάβει αμελλητί. 

vii. Τις ιδιαιτερότητες των κατασκευών, λόγω του ότι πολλές εργασίες θα γίνονται με 

ταυτόχρονη κυκλοφορία στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με όλες τις δυσχέρειες που θα 

προκύψουν από την αιτία αυτή. 

viii. Τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από εργασίες που θα εκτελούνται 

στην περιοχή του έργου από άλλη Υπηρεσία ή από άλλους Εργολήπτες. 

ix. Τις ιδιαιτερότητες των κατασκευών λόγω των αρχαιολογικών ανασκαφών και των 

ειδικών απαιτήσεων της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, στην περίπτωση που 

τυχόν αποκαλυφθούν αρχαιολογικά ευρήματα κατά τις εκσκαφές για την κατασκευή 

των έργων. 

x. Τα πάσης φύσεως ζητήματα, περιορισμούς, απαιτήσεις και απαραίτητες διαδικασίες 

που σχετίζονται με την εγκατάσταση και τη λειτουργία των εργοταξίων. 

xi. Τη διαθεσιμότητα των εκτάσεων που θα καταληφθούν από τα έργα. 

xii. Την καταλληλότητα, επάρκεια, απόσταση και προσπελασιμότητα των πάσης φύσεως 

χώρων απόληψης υλικών, καθώς και των πάσης φύσεως χώρων μόνιμης ή 

προσωρινής απόθεσης. 

xiii. Τις πάσης φύσεως ρητές ή έμμεσες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, περιορισμούς και 

απαιτήσεις του συνόλου των έργων, στις οποίες υποχρεούται να συμμορφώνεται 

αμελλητί και απροφάσιστα. 

xiv. Και γενικότερα οποιαδήποτε άλλα ζητήματα μπορούν κατά οιονδήποτε τρόπο να 

επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, τον τρόπο υλοποίησης, την τιμολόγηση και εν 

γένει την πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση των έργων και 

της σύμβασης, σε συνδυασμό με τους όρους αυτής. 

 

Τονίζεται ότι στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, όπως π.χ. ποιότητα υπεδάφους, 
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αποτελέσματα πάσης φύσεως ερευνών, στοιχεία πάσης φύσεως παρατηρήσεων, κ.λπ., 

τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζομένων για ενημέρωσή τους και μόνο. Τα στοιχεία αυτά 

είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν συμβατικά την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αλλά μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως απλό βοήθημα για την σύνταξη των Προσφορών. Αφήνεται πάντως στην 

κρίση των διαγωνιζομένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν με δική τους 

ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, ή παρατηρήσεις 

για επαλήθευση, επέκταση και ακριβέστερο καθορισμό των στοιχείων που τους διατέθηκαν. 

Τα οποιαδήποτε αποτελέσματα τυχόν συμπληρωματικών ερευνών δεν διαφοροποιούν τις 

συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

 

2. Παράλειψη του Αναδόχου για ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 

στους παραπάνω όρους, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συμμόρφωση 

με τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη. 

 

Άρθρο 5ο:   Σχέδια – Συμπληρώσεις – Τροποποιήσεις 

1. Στην περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία στα χορηγούμενα από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

σχέδια εκτέλεσης του έργου, τότε, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει έγκαιρα – πριν 

από κάθε κατά την κρίση του μερική ή ολική εφαρμογή των παραπάνω σχεδίων – 

έγγραφες οδηγίες, κ.λπ., από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή 

όσα ορίζονται στις παρ. 1 έως 4 του Άρθρου Ε-897-138 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θέλει να προτείνει τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, 

βελτιώσεις κ.λπ., σε επιμέρους τμήματα του έργου, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα 

από αιτιολογημένη πρότασή του να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη μελέτη 

των παραπάνω για έγκρισή τους από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν 

την κατασκευή των τμημάτων αυτών. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

λεπτομερή σχέδια τυχόν τροποποιήσεων. Όλες οι μελέτες του Αναδόχου θα έχουν την 

υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του και των νομίμων εκπροσώπων των γραφείων 

μελετών που θα εκπονούν τις υπόψη μελέτες και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 33 της παρούσας. 

3. Κατά τα λοιπά ως προς τις τροποποιήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στις ισχύουσες 

διατάξεις περί μελετών και περί εκτελέσεων δημοσίων έργων. Στην απόλυτη κρίση της 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είναι η αποδοχή ή όχι αυτών. Όλες οι παραπάνω μεταβολές δε θα 

συνεπάγονται σε καμία περίπτωση αύξηση της τιμής της προσφοράς. 

 

Άρθρο 6ο: Αρχαιολογικά ευρήματα 

1. Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου Ε-897-138 Τ.Κ.Π.Υ.Σ. Στην περίπτωση 

που εντοπιστούν ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, τότε: 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, 

οποιασδήποτε ηλικίας, να ειδοποιήσει τη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία καθώς και την 

αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει αμέσως κάθε εργασία στην περιοχή των 

ευρημάτων, λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανέπαφη 

διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων. 
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3. Μετά τον πρώτο χαρακτηρισμό των ευρημάτων από την αρμόδια αρχαιολογική Υπηρεσία, 

θα δοθούν οδηγίες στον ανάδοχο, είτε για τη συνέχιση των εργασιών, είτε για 

τροποποίηση της χάραξης ή του τρόπου κατασκευής και την σύνταξη από αυτόν και 

υποβολή σχετικής τεκμηριωμένης τεχνικής πρότασης - μελέτης (μικροτροποποιήσεις, βλ. 

αρθρ. 5) με στόχο τη διατήρηση ή / και την προστασία των ευρημάτων. Η ως άνω μελέτη 

θα εγκρίνεται από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.  

4. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης για σταλίες μηχανημάτων και 

συνεργείων και όποιες άλλες συνέπειες από την καθυστέρηση λόγω της βραδείας 

προόδου των ανασκαπτικών εργασιών. 

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος, ώστε να μετακινεί χωρίς ιδιαίτερη 

αποζημίωση τον εξοπλισμό και το προσωπικό του από το ένα μέτωπο εργασίας σε άλλο 

και να μειώνει με τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες. 

6. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιοκτησία των ευρημάτων ανεξαρτήτως του είδους τους ανήκει στο 

Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την σε ισχύ σχετική Ελληνική Νομοθεσία. 

7. Παράταση τμηματικής ή / και συνολικής προθεσμίας θα αναγνωρίζεται στον ανάδοχο 

λόγω καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

οι οποιεσδήποτε εργασίες - περιλαμβανομένων και ερευνητικών τομών - για την 

αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων των αρχαιολογικών ερευνών, βρίσκονται πάνω στην 

κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου και έχουν διάρκεια 

μεγαλύτερη των σαράντα πέντε (45) ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, η διάρκεια θεωρείται 

ότι περιλαμβάνεται στο χρονοδιάγραμμα. 

 

Άρθρο 7ο:   Προθεσμίες (Χρονοδιάγραμμα κατασκευής - ΠΠΕ - ΣΑΥ - ΦΑΥ - 

Οργανόγραμμα Εργοταξίου - Ημερολόγιο Έργου) – Ειδικές προθεσμίες του έργου 

 
1. Έναρξη εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα Ε-897-135, Ε-897-145 και Ε-897-147 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

 

2. Προθεσμίες 
 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο Ε-897-147 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. Σχετικά με την επιρροή των 

προθεσμιών στην αναθεώρηση, ισχύει η παράγραφος 3 του Ε-897-153 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

2.1 Συνολική προθεσμία 

Για την περάτωση όλου του συμβατικού αντικειμένου όπως περιγράφεται στα Τεύχη 

Δημοπράτησης, συμπεριλαμβανομένων της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής, της 

κατασκευής και της δοκιμαστικής λειτουργίας των Έργων και της εκπαίδευσης του 

προσωπικού της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ορίζεται συνολική προθεσμία δεκαεννέα (19) μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο Ε-897-147 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

Για την περάτωση της κατασκευής όπως περιγράφεται στα Τεύχη Δημοπράτησης, ορίζεται 

προθεσμία επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Κατόπιν θα 

εκκινήσει η Περίοδος της δωδεκάμηνης Δοκιμαστικής Λειτουργίας η οποία θεωρείται ότι 
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περατώθηκε επιτυχώς εφόσον όλες οι εγκαταστάσεις έχουν λειτουργήσει χωρίς 

αδικαιολόγητες διακοπές ή αστοχίες και έχει ολοκληρωθεί η τρίμηνη εκπαίδευση του 

προσωπικού της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. 

2.2   Τμηματικές προθεσμίες (ως προς τη φάση κατασκευής του έργου) 

Οι τμηματικές προθεσμίες οι οποίες τίθενται επακριβώς στην παράγραφο αυτή και αφορούν 

στις υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο απορροφήσεις του συμβατικού οικονομικού 

αντικειμένου. Οι προθεσμίες αυτές θα τηρηθούν υποχρεωτικά στο χρονοδιάγραμμα  που θα 

συντάξει και υποβάλλει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Ε.Σ.Υ. και 

το οποίο θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Όλες οι προθεσμίες συναρτώνται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Iσχύουν 

τα αναφερόμενα στο άρθρο Ε-897-147 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

 Οι τμηματικές προθεσμίες σχετίζονται με τις ελάχιστες διμηνιαίες απορροφήσεις του 

συμβατικού οικονομικού αντικειμένου, οι οποίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΔΙΜΗΝΟ Ποσοστό απορρόφησης 

επί του συνολικού 

συμβατικού αντικειμένου 

Αθροιστικό  

ποσοστό 

απορρόφησης 

1ο 20,0% 20% 

2ο 25,0% 45% 

3ο 25,0% 70% 

 

Εναπόκειται στην κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η δυνατότητα εντολής για επαύξηση 

των συνεργείων του αναδόχου, προκειμένου να καλυφθούν οι στόχοι του 

Χρονοδιαγράμματος χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται καμίας επιπλέον αποζημίωσης. 

 

2.3 Κατασκευή 

Για την περάτωση της κατασκευής όπως περιγράφεται στα Τεύχη Δημοπράτησης, ορίζεται 

συνολική προθεσμία επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 

 

2.4 Δοκιμαστική Λειτουργία  

Για την περάτωση της δοκιμαστικής λειτουργίας  όπως περιγράφεται στα Τεύχη 

Δημοπράτησης, ορίζεται συνολική προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία 

Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών της Κατασκευής.  

Κατά τους τρεις (3) τελευταίους μήνες της δοκιμαστικής λειτουργίας θα πρέπει να λάβει χώρα 

και η εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ ΑΕ  από τον Ανάδοχο.  

Η περίοδος της Δοκιμαστικής Λειτουργίας θεωρείται ότι περατώθηκε επιτυχώς εφόσον όλες 

οι εγκαταστάσεις έχουν λειτουργήσει χωρίς αδικαιολόγητες διακοπές ή αστοχίες και έχει 

ολοκληρωθεί η τρίμηνη εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.  
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Παράλληλα με την περίοδο Δοκιμαστικής Λειτουργίας θα εξελίσσεται η 15-μηνη υποχρεωτική 

συντήρηση των Έργων. 

2.5 Συνεργαζόμενοι μελετητές  

Μετά την πρόσκληση προς υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο και το αργότερο μέχρι 

και επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία υπογραφής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία προς έγκριση το μελετητικό ή τα μελετητικά γραφεία που θα 

εκπονήσουν τις μελέτες που αναφέρονται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά Τεύχη του 

διαγωνισμού.  

2.6 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο Ε-897-145 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., να συντάξει και 

να υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, 

σύμφωνα με  το Παράρτημα Α της παρούσας Ε.Σ.Υ., το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως 

στις προθεσμίες  και υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ε.Σ.Υ. και θα είναι πλήρως 

εναρμονισμένο με το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ). 

Η υποβολή του χρονοδιαγράμματος θα γίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης και θα είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε η έναρξη των εργασιών 

να γίνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.1 και 2 του άρθρου Ε-897-145 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ.. 

Ειδικότερα υποχρεούται να συντάξει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου ώστε να 

τηρούνται 1) τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας Ε.Σ.Υ. 2) οι προθεσμίες που 

καθορίζονται στο παρόν άρθρο καθώς και 3) να προκύπτει η απορρόφηση του συμβατικού 

οικονομικού αντικειμένου, όπως καθορίζεται στο παρόν άρθρο σύμφωνα με τις τμηματικές 

προθεσμίες της παρ. 2.2. Επίσης, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου θα συνταχθεί 

με βάση τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου Ε-897-138 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., σε ότι αφορά 

στο απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και 

οποιαδήποτε άλλα μέσα για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη: 

 τα αναφερόμενα στην παρούσα Ε.Σ.Υ. τα περί απαιτήσεων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, 

στο άρθρο 21, παράγραφος 4 και στο Μνημόνιο Συνεργασίας με το οποίο καθορίζονται οι 

όροι συνεργασίας της ΕΥΔΑΠ με το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟΑ) και το οποίο θα του 

χορηγηθεί με την υπογραφή της σύμβασης, σχετικά με τις περιοχές με το αναμενόμενο 

μεγαλύτερο πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων, ώστε να προηγηθούν εργασίες στις 

περιοχές αυτές και να καθοριστεί ο αριθμός των μετώπων εκσκαφών και των αντίστοιχων 

βαρδιών ούτως ώστε οι ανασκαφικές αρχαιολογικές εργασίες να συντονίζονται με την 

εξέλιξη και την ολοκλήρωση της εργολαβίας. 

 Τη διαθεσιμότητα των εκτάσεων που θα καταληφθούν  από τα έργα. 

 Τους χρόνους υποβολής των μελετών εφαρμογής, των ερευνών και έγκρισής τους, 

τις    παραγγελίες εξοπλισμού και τις άδειες των αρμοδίων Υπηρεσιών. 

 Τα έργα που εκτελούνται ή έχει δημοπρατηθεί η εκτέλεσή τους  από άλλους φορείς στην 

περιοχή των έργων. 

 Τις προεργασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την προετοιμασία των χώρων. 
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 Για το πλήθος των μετώπων εργασίας που θα καθορίσει ο Ανάδοχος, οι εργασίες για κάθε 

ένα από αυτά θα γίνονται από τα κατάντη προς τα ανάντη. 

Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία θα υπολογισθούν οι απαιτούμενοι χρόνοι κατά 

δραστηριότητα και θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α της 

παρούσας Ε.Σ.Υ. 

H συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης του έργου θεωρούνται 

υποχρεωτικοί χρονικοί ορίζοντες, από τους οποίους θα περάσει το διάγραμμα δικτυωτής 

ανάλυσης των παραπάνω παραγράφων. 

Η σύνταξη του χρονοδιαγράμματος θα γίνει με την βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού 

χρονικού προγραμματισμού κατά προτίμηση σε Microsoft Project ή Oracle Primavera της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα και όλες οι τροποποιήσεις του καθώς 

και τα σχετικά συνοδευτικά τεύχη, θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή και έντυπη σε τρία 

(3) αντίγραφα. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποφαίνεται ύστερα από έλεγχο για τυχόν τροποποιήσεις ή 

συμπληρώσεις των προτάσεων του αναδόχου κλπ, όπως ορίζεται στο άρθρο Ε-897-145 του 

Τ.Κ.Π.Υ.Σ., μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή και μπορεί να τροποποιήσει 

τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά με την κατασκευαστική αλληλουχία, την 

κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήμων της σύμβασης 

και με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων. Με έκδοση σχετικής απόφασης  

εγκρίνεται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, μετά την έγκρισή του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα 

αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου και ο Ανάδοχος υποχρεούται να το τηρεί και να το 

εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα. Τυχόν μελλοντική τροποποίησή του θα γίνει, αν είναι 

απαραίτητο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράμματος 

κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, φέροντας 

ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των συμβατικών τευχών. Για τον λόγο 

αυτό θεωρείται, συμβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης ή μεταβολής του 

χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος δεν 

περιλαμβάνει την, με οποιαδήποτε έννοια, συμφωνία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά 

με τον τρόπο υλοποίησης αυτού από τον Ανάδοχο. 

Μετά την οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου (κατόπιν 

τροποποιήσεων, εγκρίσεων κλπ) ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία μηνιαία έκθεση προόδου στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών καθώς 

και οι τυχόν αποκλίσεις από τον εγκεκριμένο προγραμματισμό. Στην περίπτωση αποκλίσεων 

θα περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες ενέργειες για τη επίτευξη των προθεσμιών του 

έργου. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να ζητήσει την 

υποβολή, πρόσθετων μαζί με τα προηγούμενα και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. διαγράμματα 

κατασκευής επί μέρους τμημάτων του έργου κ.λπ.), τα οποία είναι επιβοηθητικά για να 

σχηματισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου 

του έργου, σε σύγκριση                                                         πάντα με τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος. 
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Κάθε μεταγενέστερη ενημέρωση ή αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος και του 

προγράμματος κατασκευής του έργου, ή και των υποπρογραμμάτων του, θα υποβάλλονται 

από τον Ανάδοχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. 

Σε περίπτωση μεταβολής των προθεσμιών ή του αντικειμένου του έργου αναπροσαρμόζεται 

το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Ε-897-145 του 

Τ.Κ.Π.Υ.Σ..  

Παράλειψη ή αμέλεια ως προς την άρτια, λεπτομερή και πλήρη ανάλυση, τεκμηρίωση, 

τήρηση και παρουσίαση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, του προγράμματος του έργου (αρχικό   

χρονοδιάγραμμα ή χρονοδιάγραμμα μεταγενέστερης ενημέρωσης), συνεπάγεται όσα 

ορίζοντα ι στα Ε-897-145 και Ε-897-148 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

2.7 Απόβλητα Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (AEKK) 

Ο ανάδοχος θα υποβάλει, ταυτόχρονα με το χρονοδιάγραμμα (δηλ. εντός 15 ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης), σχετική σύμβασή του με φορέα διαχείρισης ΑΕΚΚ, 

συνοδευόμενη από προεκτίμηση ποσοτήτων προς διάθεση στον εν λόγω φορέα διαχείρισης 

ΑΕΚΚ, ως προϋπόθεση για την πληρωμή της δαπάνης διαχείρισης ΑΕΚΚ και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με το άρθρο 8.5 της παρούσας. 

Στην παρούσα εργολαβία προβλέπεται η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων : 

 καθαιρέσεων άοπλου σκυροδέματος (κωδικός ΕΚΑ 17.01.01), 

 απόξεσης ασφάλτου (κωδικός ΕΚΑ 17.03.02), καθώς και 

 προϊόντων εκσκαφών (κωδικός ΕΚΑ 17.05.04 – Χώματα, πέτρες και κωδικός ΕΚΑ 

17.05.06 - Απόβλητα εκσκαφών), 

όπως αυτά προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β/2010) και σε 

κάθε διάταξη που αναφέρεται σ΄ αυτή. 

Για την αναγωγή των προϊόντων καθαιρέσεων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 

που επιμετρούνται σε m3 με βάση το σχετικό άρθρο του Τιμολογίου και τη μετατροπή τους 

σε tn, δεδομένου ότι οι ποσότητες Α.Ε.Κ.Κ. που παραλαμβάνονται από το Σύστημα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. επιμετρούνται σε tn, χρησιμοποιείται συντελεστής (ειδικό 

βάρος) ίσος με 2,40 tn/m3. Αντίστοιχα, για την αναγωγή των αποβλήτων απόξεσης ασφάλτου 

και τη μετατροπή τους σε tn, χρησιμοποιείται συντελεστής (ειδικό βάρος) ίσος με 1,70 tn/m3, 

ενώ για την αναγωγή προϊόντων εκσκαφών (γαιώδη, ημιβραχώδη και βραχώδη) και τη 

μετατροπή τους σε tn, χρησιμοποιείται συντελεστής (ειδικό βάρος) ίσος με 1,80 tn/m3. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για την δαπάνη που προκύπτει από την συνολική διαδικασία 

εναλλακτικής διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ., όπως αυτή περιγράφεται στην παραπάνω ΚΥΑ. Οι 

δαπάνες της διαλογής και διαχωρισμού των αποβλήτων, της φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς (με την σταλία των μεταφορικών μέσων) τους, καθώς και της παράδοσης τους 

στο χώρο ανάκτησης Α.Ε.Κ.Κ., δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα καθόσον οι δαπάνες αυτές 

έχουν συμπεριληφθεί ανηγμένες στις τιμές μονάδας των αντίστοιχων άρθρων του 

Τιμολογίου. 

Για την αποζημίωση του ο Ανάδοχος θα καταθέτει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία βεβαίωση 

παραλαβής των αποβλήτων από αδειοδοτημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Α.Ε.Κ.Κ. Η παραπάνω βεβαίωση θα συνοδεύει την εκάστοτε πιστοποίηση του Αναδόχου και 
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θα αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση και την πληρωμή της. 

 

2.8 Oργανόγραμμα του εργοταξίου 

Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα από την 

υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο 

οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών εξοπλισμού και 

μηχανημάτων, που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου, 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου Ε-897-145 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. και τα προβλεπόμενα στα 

λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. 

 

2.9 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 

Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση 

πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών  ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 

στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφάλειας και 

Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ 212Α/29.8.96), στην υπ΄ 

αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/889/27.11.02 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 16Β/14.1.03), η οποία 

επισυνάπτεται ως Παράρτημα Δ στην παρούσα Ε.Σ.Υ., στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία και 

όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 27 και στο Παράρτημα Γ της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποφαίνεται ύστερα από έλεγχο για τυχόν τροποποιήσεις ή 

συμπληρώσεις μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή, με έκδοση σχετικής απόφασης 

με την οποία εγκρίνονται το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και ο Φάκελος Ασφάλειας και 

Υγείας. 

Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επί των ανωτέρω που θα 

υποβληθούν από τον ανάδοχο, αυτός είναι υποχρεωμένος να τα ανασυντάξει 

περιλαμβάνοντας τις ανωτέρω παρατηρήσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

ΠΔ 305/96(ΦΕΚ 212Α/ 29.8.96), στην υπ΄αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/889/27.11.02 απόφαση του 

ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 16Β/14.1.03), στην υπ’ αριθ. 6952/14.2.2011 (ΦΕΚ 42Β/16.3.2011) κοινή 

απόφαση των Υπουργών ΠΕ.Κ.Α. και Υ.ΜΕ.ΔΙ. και στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. 

 

2.10 Πινακίδες έργου 

Όχι αργότερα από έναν (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει 

να έχει τοποθετήσει τις πινακίδες έργου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και το άρθρο 

10 της παρούσας. 

 

2.11 Η/Μ εξοπλισμός 

Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης θα πρέπει να υποβληθούν για έγκριση από την Υπηρεσία οι πληροφορίες 

όλου του Η/Μ εξοπλισμού. 

 



 
 

  

ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ  ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, E-897 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

  14  

2.12  Μελέτες Εφαρμογής 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τις ως άνω μελέτες, καθώς και όποια άλλη μελέτη κριθεί 

απαραίτητη (βλ. και άρθρο 10 της παρούσας) τουλάχιστον εντός σαράντα (40) ημερών 

από την υπογραφή της Σύμβασης. Η έγκρισή τους πρέπει να γίνει εντός ενός (1) μηνός 

από την υποβολή τους.  Σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή οποιουδήποτε τμήματος του 

έργου θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έγκριση της Υπηρεσίας. Τα ανωτέρω χρονικά 

διαστήματα μπορούν να τροποποιηθούν με οδηγία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδιαίτερα 

για μελέτες απαραίτητες για την έναρξη του έργου (κυκλοφοριακή μελέτη, πρόγραμμα 

υδρ/κών δοκιμών, κ.λπ.). 

 

2.13 Πίνακας Ποσοστιαίας Ανάλυσης Εργασιών  

Όχι αργότερα από σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης θα πρέπει να υποβληθεί για έγκριση από την Υπηρεσία πίνακας ποσοστιαίας 

ανάλυσης των εργασιών.  

 

2.14 Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να εκπονήσει πριν τη έναρξη αυτού, Πρόγραμμα 

Ποιότητας    Έργου (Π.Π.Ε.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στο Πρότυπο ISO 10005:2018 ή 

σε κάποιο άλλο  από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας, στο άρθρο Ε-897-158 του 

Τ.Κ.Π.Υ.Σ., και στο Παράρτημα Β της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη σύνταξη του παραπάνω Προγράμματος Ποιότητας 

Έργου (Π.Π.Ε.), είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα 

Ποιότητας (π.χ. ISO 9001 ή ISO 9002) είτε όχι. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, σε δύο (2) 

αντίτυπα, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών θα πρέπει να επιστρέψει ένα εγκεκριμένο αντίτυπο στον ανάδοχο με τις 

τυχόν παρατηρήσεις της. 

Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω ΠΠΕ που θα απαιτηθεί να γίνει από τις ανάγκες 

του  έργου κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα υποβάλλεται για έγκριση στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία.  

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στις αποφάσεις: ΔΙΠΑΔ/οικ.611/24.7.2001 (ΦΕΚ 

1013 Β'), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β') και ΔΕΕΠΠ/οικ.4/19.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β'), 

ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (ΦΕΚ 624 Β') του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων Έργων όπως ισχύει,   Δ14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β') του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων όπως ισχύει (τροποποιήθηκε με το 

Δ14/45004/2001), και η απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ/12/13-1-2009 (ΦΕΚ 125/Β//27-1- 2009) της 

ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ «Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των ΠΠ έργου (ΠΠΕ)» 

και κάθε άλλη σχετική απόφαση, όπως ισχύουν. 
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2.15 Ημερολόγιο του έργου 

Το Ημερολόγιο του έργου συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Ε-897-146 του 

Τ.Κ.Π.Υ.Σ., καθώς επίσης και με οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία απαιτηθεί από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 

Ε-897-146 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., εφόσον ο Ανάδοχος παραλείψει την υποχρέωσή του για 

καθημερινή τήρηση του ημερολογίου, επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική 

ποινική ρήτρα, η οποία καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για κάθε ημέρα 

παράλειψης. 

 

2.16 Ειδικές προθεσμίες του έργου 

Εάν ο Ανάδοχος δεν προβαίνει σε πλήρη επαναφορά των ορυγμάτων σύμφωνα με τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις τότε υποχρεούται να προχωρήσει σε πλήρη επαναφορά των 

ορυγμάτων σε δρόμους, κράσπεδα, πεζοδρόμια, κλπ., εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών 

από την ώρα εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τα οποία έγιναν για εργασίες της 

παρούσας σύμβασης, ενώ υποχρεούται όπως προχωρήσει και στην αποκομιδή των 

προϊόντων εκσκαφής ή καθαίρεσης, επίσης εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την 

ώρα κοινοποίησης της εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος του έργου έχει 

την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας που θα προκύψει 

στο έργο, μέχρι την τελική αποκατάσταση και επαναφορά των όποιων ορυγμάτων σε 

πεζοδρόμια, δρόμους κλπ. (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 21 της παρούσας). 

Διευκρινίζεται ότι πάσης φύσεως ζημιές (υλικές και οικονομικές) που προκύπτουν εξ αιτίας 

της μη τήρησης των συμβατικών προθεσμιών και όρων της σύμβασης (π.χ. αποζημιώσεις 

τρίτων, διοικητικά πρόστιμα Δήμων που επιβάλλονται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., λόγω 

καθυστέρησης του Αναδόχου στην επαναφορά της τομής ή καθυστέρηση αποκομιδής 

προϊόντων εκσκαφής και καθαρισμού οδού κ.λπ.), θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, με τη σχετική 

παρακράτηση του αντίστοιχου ποσού των ζημιών. 

Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο συνεργείο 

αποκαταστάσεων και αποκομιδής – απομάκρυνσης των προϊόντων, το οποίο θα βρίσκεται 

σε συνεχή επικοινωνία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 

άμεσα και εντός των ανωτέρω προθεσμιών, τις ανάγκες αυτές, οι οποίες σχετίζονται με 

θέματα ασφάλειας του έργου. 

 

2.17 Τήρηση προθεσμιών 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού της σειράς προτεραιότητας 

εκτέλεσης των έργων αναλόγως των αναγκών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ιεραρχεί το σύνολο 

των εργασιών και καθορίζει το χρόνο και το είδος των προς εκτέλεση επεμβάσεων στο 

πλαίσιο του παρόντος έργου. 

Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Για τις 

προθεσμίες και για την παράταση των τασσομένων προθεσμιών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

του άρθρου Ε-897-147 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου, συνεπάγεται την 
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επιβολή  των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 

Ε-897-148 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

Για την κάλυψη ή τον περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, στην περίπτωση που 

ευθύνεται γι’ αυτές ο Ανάδοχος, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα δώσει εντολή στον ανάδοχο να 

επιταχύνει τις εργασίες, εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα 

απαραίτητα επιπλέον μέτρα χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση. 

Όσον αφορά στην έκπτωση του αναδόχου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο Ε-897-160 

του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

 

Άρθρο 8ο:   Εξοπλισμός, υλικά και εργασία 

8.1 Εξοπλισμός  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο τον απαιτούμενο μηχανικό, μηχανολογικό και 

ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και το ειδικευμένο προσωπικό το οποίο απαιτείται για την άρτια, 

έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου, το οποίο πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως 

προς  την κατασκευή και εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα 

υπόλοιπα τμήματα του έργου. Τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, όπως και η ελάχιστη 

τεχνική στελέχωση του εργοταξίου, πρέπει να είναι σύμφωνα με το Άρθρο E-894-139 του 

Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης και αναφέρεται στη 

Διακήρυξη. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τους απαιτούμενους συντονιστές ασφάλειας και 

υγείας, κατά την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 305/96 και 

στην ισχύουσα νομοθεσία. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ασφαλτοκόπτη και συμπιεστικό μηχάνημα για κάθε 

διατομή σκάμματος που θα πραγματοποιήσει σε υφισταμένους ασφαλτοστρωμένους 

δρόμους, προκειμένου να επιτύχει την επαναφορά του οδοστρώματος στην προτέρα 

κατάσταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη και στην αντίστοιχη 

τεχνική προδιαγραφή για την καθαίρεση και επαναφορά των οδοστρωμάτων. 

Επιπρόσθετα, υποχρεούται να προβαίνει άμεσα στην απομάκρυνση όλων των προϊόντων 

εκσκαφής ή επίχωσης που τυχόν έχουν παραμείνει παραπλεύρως του ορύγματος μετά 

την ολοκλήρωση των εργασιών επαναφοράς. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

επαναφοράς και κυρίως μετά την ολοκλήρωσή τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προβαίνει στον καθαρισμό της οδού από άμμο, σκόνη και λοιπά πλεονάζοντα υλικά, με 

υποχρεωτική χρήση κατάλληλου μηχανήματος έκπλυσης.  

4. Οι παραπάνω δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο (π.χ. χρήση ασφαλτοκόπτη 

και πιεστικού μηχανήματος έκπλυσης, προμήθεια και μεταφορά νερού κ.λπ.), 

προκειμένου οι συγκεκριμένες εργασίες της σύμβασης να υλοποιηθούν έντεχνα και με 

ασφάλεια. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, θα 

εφαρμόζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 «Ειδικές 

περιπτώσεις άμεσης επέμβασης» της παρούσας Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με το οποίο, η 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δύναται να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών αυτών κατά τον 

προσφορότερο τρόπο (με ίδιο προσωπικό, απολογιστικά ή με άλλη εργολαβία) και κατά 

την κρίση της, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Επίσης, πέραν των ανωτέρω, 
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στον Ανάδοχο θα επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα ίση προς την αξία των σχετικών 

δαπανών αποκατάστασης, κρατουμένης από αυτά που του οφείλονται, σύμφωνα και με 

τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 19 της παρούσας, τα οποία ισχύουν και εν 

προκειμένω. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός της σχετικής προθεσμίας του Άρθρου 7 της παρούσας, 

να υποβάλει το οργανόγραμμα του εργοταξίου με λεπτομερή στοιχεία στελεχών, 

εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου. 

Στην κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι η αποδοχή ή όχι της επάρκειας του 

εξοπλισμού, των μέσων και του προσωπικού του αναδόχου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει 

τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την εμπρόθεσμη και έντεχνη περάτωση του έργου. Αν, 

κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή επαρκή τα μηχανικά και 

λοιπά μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη και έντεχνη περάτωση των 

εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, μέσα σε 15μερη προθεσμία από τη λήψη 

σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον επί τόπου 

υπάρχοντα  εξοπλισμό του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σχετική έγκριση ή σύμφωνη γνώμη της 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ο Ανάδοχος παραμένει εξ' ολοκλήρου υπεύθυνος για την καταλληλότητα 

του μηχανικού – μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει. Στην περίπτωση που 

ο εξοπλισμός του Αναδόχου (ή μέρος του εξοπλισμού του) αποδειχθεί κατά τη διάρκεια 

των εργασιών ανεπαρκής ή ακατάλληλος για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων 

και των λόγων που αναφέρονται στη φύση του υπεδάφους και στη μορφολογία της 

περιοχής, ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμίας επιπλέον αποζημίωσης ούτε παράταση 

προθεσμίας και επίσης θα προβεί στην άμεση αντικατάστασή του με δαπάνες και ευθύνη 

του. 

 

8.2  Υλικά και μέσα για την κατασκευή του έργου 

1. Όλα τα υλικά και μέσα για την εκτέλεση του έργου - εξαιρουμένων όλων των υλικών της 

υδραυλικής εγκατάστασης των εργασιών σύνδεσης των παροχών άρδευσης, τα οποία 

παρέχονται από την ΕΥΔΑΠ - θα διατεθούν από τον ανάδοχο, επιτόπου του έργου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα του Τιμολογίου Δημοπράτησης. 

2. Επισημαίνεται ότι η φόρτωση, η εκφόρτωση και η μεταφορά όλων των χορηγούμενων από 

την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υλικών, συμπεριλαμβανομένης και της σταλίας του αυτοκινήτου κατά 

τη φορτοεκφόρτωση επιτόπου του έργου, θα γίνεται με μέσα και δαπάνες του Αναδόχου, 

από τους αποθηκευτικούς χώρους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

3. Στην αξία των από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. χορηγουμένων για χρησιμοποίηση στα έργα 

υλικών, ο Ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωση για επισφαλή έξοδα, όφελος κ.λπ. 

4. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη κ.λπ. 

5. Στην περίπτωση που κάποια υλικά δε δύναται να χορηγηθούν από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η 

προμήθειά τους δύναται να γίνεται από τον Ανάδοχο απολογιστικά, κατόπιν εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του 

Άρθρου E-897-159 του Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης. 
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6. Για αδρανή ή άλλα υλικά που δεν προέρχονται από το εμπόριο, ισχύουν τα οριζόμενα 

στην παρ. 9 του άρθρου Ε-897-138 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

7. Πριν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, 

με δαπάνες του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο εργαστήριο προς 

διαπίστωση της καταλληλότητάς του. 

8. Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του έργου υλικά και έτοιμα ή 

ημικατεργασμένα προϊόντα που προδιαγράφονται, συνοδευόμενα, όπου απαιτείται από 

τα συμβατικά τεύχη, από κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης, σύμφωνα 

με το ΠΠΕ. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή 

άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως 

τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

9. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην 

κατασκευή του έργου ή που ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από ειδική επιτροπή που 

ορίζεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην παρ. 1 του άρθρου Ε-897-159 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

10. Για τα υλικά που θα διατεθούν από τον ανάδοχο, ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 

2 του άρθρου Ε-897-159 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. όπως  εφαρμόζεται «περί ακαταλληλότητας και 

ελαττωμάτων». 

 

8.3 Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγμάτων υλικών 

 

1. Πριν την έναρξη της κατασκευής του συνόλου ή ενός επιμέρους τμήματος του έργου, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει έγκαιρα στην Υπηρεσία για προέγκριση της 

παραγγελίας, τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία υλικών (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά 

ποιότητας κ.λπ.) που θα ενσωματωθούν στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 

και τις οικείες Τεχνικές Προδιαγραφές. Επίσης, όπου είναι εφικτό ή απαραίτητο σύμφωνα 

με τις οικείες Τεχνικές Προδιαγραφές ή/και κατά την κρίση της Υπηρεσίας, θα 

προσκομίζονται δείγματα των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο. 

2. Οι υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για έγκριση, πρέπει να γίνονται έγκαιρα πριν από 

την παραγγελία, κατά τρόπον ώστε η Υπηρεσία, αφού εκτελέσει τις οποιεσδήποτε κατ΄ 

αυτήν αναγκαίους ελέγχους και διερευνήσει κατάλληλα το θέμα, να έχει στη διάθεσή της 

επαρκή χρόνο για να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή, ή οποιαδήποτε παρατήρηση και να 

απομένει επίσης επαρκής χρόνος στον Ανάδοχο για να αναπροσαρμόσει, σύμφωνα με τις 

απόψεις της Υπηρεσίας την παραγγελία του.  

3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο χρονοδιάγραμμα του έργου θα εξασφαλίζονται τα 

κατάλληλα χρονικά περιθώρια πριν από τις παραγγελίες των εν λόγω μηχανημάτων, 

υλικών, συσκευών και έτοιμων προϊόντων και θα γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη παραγγελιών, 

ώστε να μη δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων. 

4. Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγματοποίηση της 

παραγγελίας από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την 

υποχρέωση του να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη 

και να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιμές και παραλαβές των εγκαταστάσεων. 
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5. Παραμένει στο ακέραιο το δικαίωμα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία δειγματοληψία 

επί των υλικών, συσκευών, μηχανημάτων, έτοιμων προϊόντων κτλ. που προσκομίσθηκαν 

στο εργοτάξιο και να εκτελέσει δοκιμές παραλαβής, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, να 

διατάξει δε την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε είδους υλικού, μηχανήματος, 

συσκευής, ετοίμου προϊόντος κτλ., που δεν πληροί τους συμβατικούς όρους που 

αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 

6. Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλμένη επιλογή από τον Ανάδοχο, 

και απόρριψη της από την Υπηρεσία, καθώς και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον 

ανάδοχο, δεν θα αποτελεί λόγο για παράταση των συμβατικών προθεσμιών 

αποπεράτωσης του έργου. 

7. Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την ενσωμάτωση στο 

έργο προϊόντων για τα οποία δεν τεκμηριώνεται κατά την κρίση της ότι τα χαρακτηριστικά 

τους είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα συμβατικά τεύχη και τις τεχνικές απαιτήσεις του 

έργου. Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει μόνη εκείνη ότι τα 

οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα θα λειτουργούν αξιόπιστα κάτω από τις συνθήκες για τις 

οποίες προορίζονται, για  τη χρονική περίοδο για την οποία προορίζονται, και με 

προϋπόθεση εύλογης δαπάνης συντήρησης, κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στις οικείες 

Τεχνικές Προδιαγραφές. Από τα κατά τα ανωτέρω δικαιώματα της Υπηρεσίας για 

προϊόντα, κατά τα άλλα σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο 

κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή / και παράτασης προθεσμίας. 

 

8.4 Φύλαξη υλικών 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, με μέριμνα και δαπάνη του, σε 

ιδιαίτερους φυλασσόμενους χώρους όσα υλικά έχουν προσκομιστεί στο εργοτάξιο. 

Ομοίως, σε ιδιαίτερους χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγματα υλικών, 

συσκευών, μηχανημάτων, κτλ. 

2. Οι χώροι αποθήκευσης υλικών και δειγμάτων θα υπάρχουν στο εργοτάξιο ή σε κατάλληλο 

εργοταξιακό χώρο του αναδόχου, όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου και της 

Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας του 

έργου. 

 

8.5  Προϊόντα εκσκαφών - Χώροι Απόθεσης   

1. Όσον αφορά στη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών και αποβλήτων κατεδαφίσεων 

ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 36259 / 1757 / Ε103 / 2010  (ΦΕΚ 1312Β / 2010 

με τίτλο: «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 

από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)») και εξειδικεύονται με την 

Εγκύκλιο αρ. πρωτ. Οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής. Επιπλέον ισχύει και ο Ν.4819/2021 (Α’ 129) «Ολοκληρωμένο 

πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 

2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για 

την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ 

περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την 
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προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και 

συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις». 

2. Η προσωρινή απόθεση των προϊόντων εκσκαφών με σκοπό τη διαλογή και 

επαναχρησιμοποίηση των κατάλληλων εξ αυτών προς επανεπίχωση των ορυγμάτων 

θα γίνεται σε χώρους που θα γνωστοποιούνται στην Υπηρεσία και θα διαθέτουν όλες 

τις απαραίτητες περιβαλλοντικές κ.λ.π. εγκρίσεις. Η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής 

περιλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου της εργολαβίας και δεν αποζημιώνεται 

ιδιαίτερα. 

3. Χωρίς καμία επί πλέον αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τη μεταφορά 

και τη διάστρωση των ως άνω προϊόντων, να εξασφαλίσει τη σταθεροποίηση τους με 

ελαφρά συμπύκνωση, τη διάνοιξη τάφρων για τη διόδευση ομβρίων, την περίφραξη 

του χώρου καθώς και τη μεταφορά της περίσσειας των προϊόντων εκσκαφών (που δεν 

επαναχρησιμοποιούνται) και των αποβλήτων κατεδαφίσεων σε φορέα διαχείρισης 

ΑΕΚΚ κατά τα προβλεπόμενα στην προαναφερθείσα νομοθεσία. 

4. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ανάδοχος θα υποβάλει, ταυτόχρονα με το χρονοδιάγραμμα, 

σχετική σύμβασή του με φορέα διαχείρισης ΑΕΚΚ, συνοδευόμενη από προεκτίμηση 

ποσοτήτων προς διάθεση στον εν λόγω φορέα διαχείρισης ΑΕΚΚ, ως προϋπόθεση για 

την πληρωμή της δαπάνης διαχείρισης ΑΕΚΚ.  

5. Όλες οι δαπάνες μεταφοράς έχουν συμπεριληφθεί στα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου 

Δημοπράτησης.  

6. Σημειώνεται ότι, πριν από τις εργασίες καθαίρεσης επικίνδυνων υλικών, όπως είναι ο 

αμίαντος, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει σχετική σύμβασή του με φορέα 

διαχείρισης επικίνδυνων υλικών,  ως προϋπόθεση για την πληρωμή της δαπάνης 

διαχείρισης υλικών από αμίαντο.  

Η σύμβαση αυτή θα συνοδεύεται από προεκτίμηση ποσοτήτων προς διάθεση στον εν 

λόγω φορέα διαχείρισης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία όλα τα αποδεικτικά 

ζυγολόγια, τα δελτία φορτωτικών αποστολών και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί, 

ώστε να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο η διαπίστωση του πραγματικού βάρους ή όγκου 

των μεταφερόμενων επικίνδυνων αποβλήτων. 

 

Άρθρο 9ο:   Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες - Υποκατάσταση 

αναδόχου 

1. Για κάθε ημέρα με υπαιτιότητα του Αναδόχου υπέρβασης από αυτόν, της τασσομένης με 

το Άρθρο 7 της παρούσας, συνολικής προθεσμίας, επιβάλλεται ημερήσια ποινική ρήτρα 

ίση με εκείνη που καθορίζεται από την παρ. 2 του Άρθρου Ε-897-148 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., και 

για τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σε αυτό. 

2. Για κάθε ημέρα υπέρβασης των τμηματικών προθεσμιών, οποιασδήποτε από τις 

ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, όπως αυτές θα καθοριστούν στο προς έγκριση 

χρονοδιάγραμμα του έργου, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της παρούσας, από υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, επιβάλλεται σε αυτόν ημερήσια ποινική ρήτρα ίση με το δεκαπέντε τοις εκατό 
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(15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 

είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής 

προθεσμίας του έργου. 

Κατά τα λοιπά για τη συνολική προθεσμία, τις τμηματικές προθεσμίες και τις ποινικές  

ρήτρες, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο Ε-897-148 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

3. Επιπλέον, ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον ανάδοχο όταν: 

 Το προσωπικό του αναδόχου, ευρισκόμενο στο χώρο εργασίας, δεν φέρει τα 

προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία και τις τεχνικές προδιαγραφές, μέσα 

ατομικής προστασίας (καπέλο, γιλέκο, γάντια, παπούτσια, προστατευτικά γυαλιά, 

ωτοασπίδες κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, η ποινική ρήτρα ανέρχεται σε εκατό (100) 

ευρώ ανά περιστατικό. 

 Ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται σε οποιεσδήποτε συμβατικές του υποχρεώσεις για 

τις οποίες προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία εκπλήρωσης στα συμβατικά τεύχη. 

Στην  περίπτωση αυτή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα αποστέλλει στον ανάδοχο 

επιστολή στην οποία          θα καθορίζεται καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης. Αμέσως 

μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, θα επιβάλλεται σε βάρος του Αναδόχου για κάθε 

μια ως άνω περίπτωση ως ποινική ρήτρα, ποσό ύψους χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) για 

κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

συμμόρφωσης προς τον Ανάδοχο, για τις πρώτες δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. 

Μετά την πάροδο των πρώτων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών η ποινική ρήτρα 

μετατρέπεται αυτομάτως σε ποσό ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00) για κάθε 

ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης. Η κατάπτωση των ως άνω 

ποινικών ρητρών δεν ανακαλείται.  

4. Στις περιπτώσεις υπερβάσεων του χρονοδιαγράμματος, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει τη 

δυνατότητα χωρίς προειδοποίηση και ανεξάρτητα από την επιβολή ποινικής ρήτρας στον 

Ανάδοχο να εκτελέσει τις υπολειπόμενες εργασίες με δικά της συνεργεία απολογιστικά και 

σε χρέωση του αναδόχου. 

5. (α) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το εγκεκριμένο ΠΠΕ, όπως έχει εγκριθεί από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, ή παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου συμμόρφωσης από αυτήν 

και τα εντεταλμένα όργανά της, επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον ανάδοχο, ίση προς το 15% 

της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένης 

Επιθεώρησης, που γνωστοποιείται στον ανάδοχο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακές ημέρες πριν από την διεξαγωγή της. Η ίδια ποινική ρήτρα επιβάλλεται σε 

κάθε περίπτωση μη έγκαιρης γραπτής ειδοποίησης της Υπηρεσίας εκ μέρους του 

αναδόχου, για παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας σε τυχόν έλεγχο του αναδόχου από 

Επίσημο Φορέα Πιστοποίησης. 

(β) Η επιβολή ποινικής ρήτρας έπεται υποχρεωτικά της μη συμμόρφωσης στις υποδείξεις 

της «Έκθεσης Επιθεώρησης Διασφάλισης Ποιότητας», που συντάσσεται από την 

Υπηρεσία και κοινοποιείται στον Ανάδοχο και στην οποία αναφέρονται οι μη 

συμμορφώσεις που καταγράφηκαν και ορίζεται χρονικό διάστημα για διορθωτικές 

ενέργειες. 

(γ) Είναι δυνατό, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και εφ’ όσον πρόκειται για ήσσονος 

σημασίας μη συμμορφώσεις, να υποβάλλεται «Έκθεση Επιθεώρησης Διασφάλισης 
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Ποιότητας» στον Ανάδοχο, χωρίς να επιβάλλεται η αντίστοιχη ποινική ρήτρα. 

(δ) Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο, σε περίπτωση μη πλήρους 

συμμόρφωσης με όσα αναφέρονται στην τελευταία κοινοποιηθείσα «Έκθεση 

Επιθεώρησης Διασφάλισης Ποιότητας», ορίζεται ίση με το 150% της ποινικής ρήτρας, που 

είχε επιβληθεί με την αμέσως προηγούμενη «Έκθεση Επιθεώρησης Διασφάλισης 

Ποιότητας», τηρουμένων όσων αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και εφ’ όσον 

έχει ειδοποιηθεί γραπτώς ο Ανάδοχος ότι η Επιθεώρηση θα αφορά αποκλειστικά τις μη 

συμμορφώσεις ως προς την τελευταία «Έκθεση Επιθεώρησης Διασφάλισης Ποιότητας». 

 

Άρθρο 10ο: Μελέτες εφαρμογής – Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

α) Ο Ανάδοχος του έργου, μετά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες επιτόπιες έρευνες, προκειμένου να καθοριστούν τα ακριβή στοιχεία 

των προς κατασκευή έργων και να προχωρήσει στην εκπόνηση των απαραίτητων 

μελετών εφαρμογής όπου απαιτηθεί, για τις οποίες δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα. Αυτές  

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: 

1. Η εκτέλεση οποιονδήποτε γεωτεχνικών ερευνών / εργασιών / δοκιμών / ελέγχων 

και η σύνταξη κάθε είδους μελετών εφαρμογής έργων αντιστήριξης, όπου τυχόν 

κριθούν  απαραίτητες. 

2. Η μελέτη εξασφάλισης κυκλοφορίας / κυκλοφοριακή μελέτη / μελέτη κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων. 

3. Η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης. 

4. Η μελέτη σύνθεσης σκυροδεμάτων και η σύνταξη  πλήρων αναπτυγμάτων οπλισμού 

των τεχνικών έργων της εργολαβίας. 

5. Μελέτη στατικής επάρκειας των προκατασκευασμένων φρεατίων για τις ειδικές 

συνθήκες (εδάφους, φορτίσεων, κ.λπ.) σε κάθε θέση τοποθέτησής τους και για τα 

επιμέρους προκατασκευασμένα τεμάχια, που θα αποτελούν το φρεάτιο, και τα οποία 

πρόκειται να παραγγείλει και να τοποθετήσει ο Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη το 

πάχος, τον οπλισμό, κ.λπ. χαρακτηριστικά των τεμαχίων. 

6. Η σύνταξη σχεδίων λεπτομερειών και κατασκευαστικών σχεδίων όλου του ηλεκτρομ

ηχανολογικού εξοπλισμού (αντλητικών συγκροτημάτων, συστημάτων 

απολύμανσης UV, συστημάτων δοσομέτρησης υποχλωριώδους νατρίου, 

συστημάτων υποβρύχιας διάχυσης αέρα, συστημάτων εξαερισμού, συστημάτων 

ασφαλείας, αυτοματισμού και ελέγχου, των σωληνώσεων, εξαρτημάτων και ειδικών 

τεμαχίων αυτών καθώς και της συνδεσμολογίας και των στηρίξεων τους, κ.λπ.). "Η 

σύνταξη σχεδίων λεπτομερειών και κατασκευαστικών σχεδίων όλων των μεταλλικών 

κατασκευών που θα ενσωματωθούν στα έργα. 

7. Η σύνταξη ειδικής μελέτης – προγράμματος των υδραυλικών δοκιμών των αγωγών. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τις ως άνω μελέτες, καθώς και όποια άλλη μελέτη κριθεί 

απαραίτητη (βλ. και άρθρο 10 της παρούσας) τουλάχιστον εντός σαράντα (40) ημερών από 

την υπογραφή της Σύμβασης. Η έγκρισή τους πρέπει να γίνει εντός ενός (1) μηνός από την 

υποβολή τους.  Σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή οποιουδήποτε τμήματος του έργου 
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θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έγκριση της Υπηρεσίας. Τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα 

μπορούν να τροποποιηθούν με οδηγία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδιαίτερα για μελέτες 

απαραίτητες για την έναρξη του έργου (κυκλοφοριακή μελέτη, πρόγραμμα υδρ/κών δοκιμών, 

κ.λπ.). 

Σε περίπτωση μη ορθής, μη πλήρους ή μη προσήκουσας υποβολής, η μελέτη θα 

επιστρέφεται αιτιολογημένα και ο χρόνος ελέγχου θα αρχίζει εκ νέου από την επανυποβολή 

της. Σε τέτοια περίπτωση, για την όποια καθυστέρηση ή υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών 

της παρούσας Ε.Σ.Υ. προκληθεί, αποκλειστικός υπαίτιος θα είναι ο Ανάδοχος. 

Σε περίπτωση που η έγκριση καθυστερήσει από υπαιτιότητα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και η 

καθυστέρηση αυτή επηρεάζει την κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος, τότε και μόνο 

ο Ανάδοχος δικαιούται ισόχρονη με την καθυστέρηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του 

υπόψη τμήματος του έργου και δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα ή απαίτηση για 

αποζημίωση. 

Αν κατά τον έλεγχο της μελέτης προκύψουν αμφισβητήσεις ως προς την επάρκεια  

υπολογισμών ή των εφαρμοζόμενων υπολογιστικών μεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να 

ζητήσει πρόσθετους υπολογισμούς ή / και ελέγχους, με την εφαρμογή άλλων συναφών 

υπολογιστικών μεθόδων. 

Πριν την έγκριση οποιασδήποτε μελέτης που απαιτηθεί στην πορεία του έργου, δε θα αρχίσει 

καμία εργασία κατασκευής των υπόψη τμημάτων του έργου. Απαγορεύεται ο Ανάδοχος να 

εφαρμόσει οποιοδήποτε σχέδιο κατασκευής αν αυτό δεν έχει εγκριθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

και δεν φέρει την σφραγίδα «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ». Στην περίπτωση που κατά την 

εκτέλεση του έργου προκύψει ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης των ανωτέρω σχεδίων 

ή ακόμη και κάποια τροποποίηση της μελέτης του συνόλου του έργου, τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλλει αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τα νέα σχέδια και τεύχη της 

μελέτης με πλήρη και αιτιολογημένη έκθεση για την αναγκαιότητα των ανωτέρω αλλαγών. 

Όλες οι υποβαλλόμενες μελέτες (ή και τροποποιήσεις της σχετικής μελέτης) του αναδόχου 

θα έχουν τα στοιχεία και την υπογραφή συντάξαντα, του ελέγξαντα, του νόμιμου 

εκπροσώπου του                           ή του κοινού εκπροσώπου, σε περίπτωση σύμπραξης, των γραφείων 

μελετών που θα εκπονούν τις υπόψη μελέτες καθώς και των νομίμων εκπροσώπων του 

αναδόχου. 

Οι μελέτες θα εκπονηθούν από μελετητές που έχουν τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία περί μελετών στις αντίστοιχες κατηγορίες, με την έννοια που έχουν 

αυτές κατά το άρθρο 2 του Ν. 4412/2016. Οι μελετητές που θα συνεργαστούν με τον Ανάδοχο 

θα έχουν τα νόμιμα προσόντα για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς μελετών του Ν. 4412/16 

και την εκπόνηση αντιστοίχων κατηγοριών μελετών. Η στελέχωση των μελετητών για τις 

κατηγορίες των μελετών θα είναι κατ’ ελάχιστον:  Για την κατηγορία 13 (Υδραυλικές μελέτες):  

ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας, για την κατηγορία 09 (Μελέτες ΗΛΜ Εγκαταστάσεων): 

ένας(1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας,  για την κατηγορία 10 (Κυκλοφοριακές Μελέτες): ένας 

(1) μελετητής 8ετούς εμπειρίας. 

Μετά την πρόσκληση προς υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο και το αργότερο μέχρι 

και επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία υπογραφής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία προς έγκριση το μελετητικό ή τα μελετητικά γραφεία που θα 

εκπονήσουν τις μελέτες που αναφέρονται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά Τεύχη του 
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διαγωνισμού. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει: 

– Δήλωση διορισμού Κοινού Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Κοινού Εκπροσώπου των 

συμπραττόντων μελετητικών γραφείων, σε περίπτωση που είναι περισσότερα του ενός. 

Ο Κοινός Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του, δια της υπογραφής τους θα δεσμεύουν 

πλήρως και ανέκκλητα τα συμπράττοντα μελετητικά γραφεία και θα έχουν το ρόλο 

Συντονιστή και Αναπληρωτή Συντονιστή εκπόνησης των μελετών έναντι της Υπηρεσίας. 

– Μη ανακλητή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου κάθε μελετητικού γραφείου, 

με την οποία θα δηλώνεται η ρητή δέσμευσή του να εκπονήσει για λογαριασμό του 

Αναδόχου τις πλήρεις μελέτες της αντίστοιχης κατηγορίας, η παραίτηση από κάθε άμεση 

ή έμμεση οικονομική απαίτηση εκ της εκπόνησης της μελέτης απευθείας από την 

Υπηρεσία και η δέσμευση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του έργου, της Υπηρεσίας 

και άλλων αρμοδίων Υπηρεσιών. 

– Τα εν ισχύ μελετητικά πτυχία των συμπραττόντων μελετητικών γραφείων, σύμφωνα με τα 

σχετικώς οριζόμενα στο Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που τα μελετητικά γραφεία 

προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν υπογράψει την 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα 

με το άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕE θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και 

κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που τα 

μελετητικά γραφεία προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν 

μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για 

τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και είναι εγγεγραμμένα 

στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος XI της Οδηγίας 2014/24/ΕE 

και των αντιστοίχων της Οδηγίας 2014/25/ΕE ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, 

θα πρέπει να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή 

στο Μητρώο                          Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με 

εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, με την αντιστοιχία που ορίζεται στο άρθρο 

39 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

– Κατάλογο με τα στελέχη που θα χρησιμοποιήσει κάθε γραφείο για όλη τη διάρκεια 

εκπόνησης των μελετών, με σύντομη περιγραφή της ειδικότητας και της εμπειρίας καθενός 

και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων τους. 

Η Υπηρεσία θα πρέπει να εξετάσει την πρόταση του Αναδόχου και να εγκρίνει ή 

αιτιολογημένα να απορρίψει κάποια ή όλα τα προτεινόμενα από τον Ανάδοχο μελετητικά 

γραφεία, εντός επτά (7) ημερών. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία δεν απαντήσει εντός της 

άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται η έγκριση των προτεινόμενων μελετητικών γραφείων. 

Η μη προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω στοιχεία συνεπάγεται και τη μη έγκριση των 

μελετητικών γραφείων που αφορούν τα στοιχεία που λείπουν. Τα στοιχεία που λείπουν 

μπορούν να προσκομιστούν εντός της επταήμερης προθεσμίας προς έγκριση (εντός της 

οποίας, όπως προαναφέρεται, η Υπηρεσία θα πρέπει να εγκρίνει ή αιτιολογημένα να 

απορρίψει τα γραφεία μελετών που προτείνει ο Ανάδοχος και να ζητήσει την αντικατάστασή 

τους, για την οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει αμελλητί). Σε περίπτωση 

αιτιολογημένης απόρριψης ενός η περισσοτέρων γραφείων μελετών, κάθε καθυστέρηση που 

προκαλείται στην εξέλιξη του έργου βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Αντικατάσταση μελετητικού γραφείου - μετά την έγκρισή του από την Υπηρεσία - είναι 
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επιτρεπτή μόνο λόγω ανώτερης βίας, λόγω υποβιβασμού σε κατώτερη τάξη πτυχίου για την 

κατηγορία της  μελέτης που εκπονεί ή άλλης αντικειμενικής αιτίας. Σε τέτοια περίπτωση, ο 

Ανάδοχος με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα στην 

Υπηρεσία τους λόγους που επιβάλουν την αντικατάστασή του και να το αντικαταστήσει 

αμελλητί με άλλο/ισοδύναμο. 

Όλοι οι μελετητές θα πρέπει ακόμα να συμμετέχουν χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμιά 

σχετική αξίωση αποζημίωσης ή αμοιβής, είτε δια του Κοινού Εκπροσώπου τους είτε και με 

τα αρμόδια κάθε φορά στελέχη του κάθε μελετητικού γραφείου, στις συσκέψεις της 

Υπηρεσίας ή άλλων φορέων για τις οποίες είναι απαραίτητη η συμμετοχή τους. Για τη 

συμμετοχή τους στη σύσκεψη θα ειδοποιούνται μέσω του Αναδόχου προς τον οποίον η 

Υπηρεσία θα απευθύνει εγκαίρως σχετική γραπτή ειδοποίηση επί αποδείξει, είτε μέσω του 

Κοινού τους Εκπροσώπου, ο οποίος επίσης θα πρέπει να ειδοποιείται εγκαίρως και 

εγγράφως επί αποδείξει από την Υπηρεσία. 

Το περιεχόμενο, το αντικείμενο και ο τρόπος εκπόνησης των μελετών, θα είναι κατ’ ελάχιστον 

σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ΠΔ 696/74 όπως ισχύει σήμερα, στην με αρ. 

ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1047/29-3-2019) «Εξειδίκευσης του 

είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα 

συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα», στο Ν. 

4412/2016 στην ελληνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική και λοιπή σχετική νομοθεσία και 

σχετικές εγκυκλίους, καθώς και με τους ελληνικούς και διεθνείς ισχύοντες κανονισμούς και 

προδιαγραφές και σε εναρμόνιση και συμφωνία με τις παρεπόμενες απαιτήσεις του έργου και 

της Υπηρεσίας.  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν, ανάλογα με τις ειδικές και γενικές συνθήκες 

εκτέλεσης του έργου (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν αρχαιολογικών ευρημάτων), να 

προκύψει ανάγκη μικροτροποποιήσεων των έργων (ως μικροτροποποιήσεις θεωρούνται 

αυτές που δεν αναφέρονται στον βασικό τρόπο σχεδιασμού, μόρφωσης και κατασκευής που 

προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη) ή/και συμπληρώσεων των οριστικών μελετών. Τις 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτές, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης, 

υποχρεούται να μελετήσει και εκτελέσει ο Ανάδοχος χωρίς καμιά προσαύξηση των τιμών του 

Τιμολογίου, ή της συνολικής προθεσμίας και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών 

του έργου από την αιτία αυτή, εκτός αν προβλέπεται άλλως κατά ρητό τρόπο στην παρούσα 

ΕΣΥ. 

Για τις προαναφερθείσες μελέτες και έρευνες, όπως και για τις οποιεσδήποτε εφαρμογές στο 

έδαφος χαράξεων, μικροτροποποιήσεις των έργων, κ.λπ., εκτός από τις περιπτώσεις που 

προβλέπεται σχετική αμοιβή στο Τιμολόγιο Προσφοράς, δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο 

αμοιβή, δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη έχει περιληφθεί ανηγμένα στις τιμές Προσφοράς 

του. 

Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την  

ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, 

ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον 

Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 
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Άρθρο 11ο: Κανονισμοί 

Για την εκτέλεση του έργου, τον ποιοτικό έλεγχο, τις ανοχές και τις παραδοχές, θα ισχύουν οι 

γενικώς αποδεκτές στην Ελλάδα απαιτήσεις των κανονισμών, όπως προδιαγράφονται για τα 

υλικά και τις επιμέρους κατασκευές και εργασίες του έργου, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της 

παρούσας. Μπορεί να γίνουν αποδεκτοί και άλλοι ισοδύναμοι ή αυστηρότεροι κανονισμοί, 

μετά από σχετική έγκριση από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και εφόσον υποβληθούν από τον Ανάδοχο  

αντίγραφα των κανονισμών, αιτιολόγηση της πρότασης και τεκμηρίωση της ισοδυναμίας 

προς τους κανονισμούς ISO, CEN, ELOT, DIN, AWWA, κ.α. 

 

Άρθρο 12ο: Διασφάλιση ποιότητας 

12.1 Πρόγραμμα ποιότητας έργου 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την ανάπτυξη, τεκμηρίωση και εφαρμογή στο έργο 

Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), σε πλήρη συμμόρφωση με τους χρονικούς, 

οικονομικούς, ποιοτικούς κτλ. περιορισμούς και όρους που περιλαμβάνονται στην 

παρούσα ΕΣΥ και στα λοιπά συμβατικά τεύχη. Το ΠΠΕ συντάσσεται και υποβάλλεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Ε-897-158 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

2. Το ΠΠΕ θα αποτελεί την τεκμηριωμένη και συστηματική παρουσίαση των ειδικών 

μέτρων και πρακτικών που θα εφαρμόσει ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια κατασκευής του 

έργου, για την εξασφάλιση της συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. Θα 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναγράφονται στην Απόφαση 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/611/01 (ΦΕΚ Β1013/2-8-2001)  και στο Παράρτημα Β της παρούσας ΕΣΥ. 

3. Ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση το ΠΠΕ. Τα 

εγκεκριμένα έγγραφα του ΠΠΕ θα αποτελέσουν τα έγγραφα ελέγχου, τα οποία ο 

Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση. Το ΠΠΕ πρέπει να είναι εύχρηστο 

και εύκολα εφαρμόσιμο. Η  Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί επιθεωρήσεις 

για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του αναδόχου με τις απαιτήσεις του ΠΠΕ. 

4. Η ανάπτυξη του ΠΠΕ γίνεται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής υπό την έννοια της 

παρούσας ΕΣΥ και όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία υπάγονται 

στην κατηγορία των παραδοτέων της σύμβασης, η αμοιβή των οποίων εμπεριέχεται 

ανηγμένη στις τιμές της προσφοράς. 

5. Ο ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο στοιχείων και 

βιβλιοθήκη στην οποία θα καταχωρούνται η αλληλογραφία, όλα τα έγγραφα ελέγχων, 

τα πρωτόκολλα, τα συμφωνητικά, τα σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανομή τους. Οι 

λεπτομέρειες οργάνωσης και τήρησης του αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο ΠΠΕ, η 

εφαρμογή του οποίου θα επιτηρείται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου. 

6. Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του ΠΠΕ δεν θα καταβληθεί στον ανάδοχο 

οποιαδήποτε αμοιβή, γιατί οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί 

ανηγμένες στην οικονομική προσφορά του.  
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12.2 Υπεύθυνος ποιότητας έργου 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει με ένα 

εξειδικευμένο στέλεχος τη θέση του Υπεύθυνου Ποιότητας έργου. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καθορίσει, στο οργανόγραμμα, τα άτομα εκείνα που έχουν 

αρμοδιότητες σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και να προσδιορίσει γραπτά αυτές τις 

αρμοδιότητες στο ΠΠΕ που θα υποβάλει. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας θα έχει πλήρη 

αρμοδιότητα, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πολιτική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το 

προσωπικό και εφαρμόζεται, ότι το εγκεκριμένο ΠΠΕ εφαρμόζεται, καθώς επίσης και 

να αναφέρει στον προϊστάμενο του εργοταξιακού γραφείου, σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος, ώστε να λαμβάνονται μέτρα βελτίωσης του.  

2. Επίσης ο Υπεύθυνος Ποιότητας οφείλει να λάβει γνώση των σχετικών με το αντικείμενό 

του διαδικασιών του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφόσον 

διατίθεται τέτοιο, για να τις λάβει υπόψη του κατά την σύνταξη του ΠΠΕ και των 

υποστηρικτικών εγγράφων. 

 

Άρθρο 13ο: Προκαταβολή 

Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής μέχρι 5% της αξίας της σύμβασης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου Ε-897-150 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. και τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της 

Διακήρυξης. Ειδικότερα, δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο του έργου, ύστερα από σχετική 

αίτησή του, μετά την εγκατάσταση του εργοταξίου επί τόπου του έργου και πάντως μετά την 

έγκριση του χρονοδιαγράμματος και την προσκόμιση της σύμβασης διαχείρισης ΑΕΚΚ του 

Άρθρου 2, παρ. 2.4. της παρούσας, προκαταβολή μέχρι: 

α) δυόμιση τοις εκατό (2,5%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α για 

δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου. 

β) δυόμιση τοις εκατό (2,5%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α, για 

δαπάνες προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν ή 

ενσωματωθούν στο έργο. 

Για τη χορήγηση Προκαταβολής απαιτείται ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής, 

σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Τεύχος Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της 

Σύμβασης (ΤΚΠΥΣ). 

 

Άρθρο 14ο: Διευκολύνσεις αναδόχου 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ύστερα από έγγραφη αίτηση του Αναδόχου, θα προσφέρει κάθε δυνατή 

συνδρομή προς τις αρμόδιες Αρχές για την άρση κάθε ενδεχόμενου εμποδίου από μέρους 

τρίτων. 

 

Άρθρο 15ο: Επιμετρήσεις 

1. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο Ε-897-151 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου 

δημοπράτησης και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, στα περιγραφικά τιμολόγια 
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εργασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και υπόκεινται στον έλεγχο της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

2. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να καλύψει τα αφανή τμήματα του έργου προτού να ληφθούν 

τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών επιμετρήσεων και πρωτοκόλλων. Οι αφανείς 

εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο, θα καταγράφονται κατά το χρόνο της εκτέλεσής 

τους και ποτέ εκ των υστέρων, σύμφωνα με το άρθρο Ε-897- 151 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

3. Ο χρόνος και ο τρόπος σύνταξης των επιμετρήσεων, τα στοιχεία που περιλαμβάνουν, τα 

σχέδια που τις συνοδεύουν, ο τρόπος υποβολής, ο έλεγχος και η έγκρισή τους ορίζονται 

σύμφωνα με το άρθρο Ε-897-151 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. Οι επιμετρήσεις θα υποβάλλονται σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, αρχεία τύπου Εxcel, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

4. Η τελική επιμέτρηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου. 

Η τελική επιμέτρηση αποτελεί συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων 

των τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών. 

Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει και κάθε άλλο αίτημά 

του, που σχετίζεται με την εκτέλεση του έργου, για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό 

δικαίωμα από κάποια άλλη αιτία. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο Ε-

897-151 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

5. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, 

εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 10 του Άρθρου Ε-897-151 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

6. Ο τρόπος επιμέτρησης των διαφόρων εργασιών καθορίζεται στα αντίστοιχα Άρθρα του 

Τιμολογίου Δημοπράτησης, σε συνδυασμό με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε 

περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει ο τρόπος επιμέτρησης που αναφέρεται στο Τιμολόγιο. 

Κάθε είδους εργασία για την οποία δεν ορίζεται τρόπος επιμέτρησης, επιμετράται 

λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικώς εκτελεσθείσα ποσότητα εργασίας, χωρίς να  

λαμβάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες συνήθειες ή πρακτικές. 

7. Κατά τα λοιπά, έχει εφαρμογή το Άρθρο Ε-897-151 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

 

Άρθρο 16ο: Λογαριασμοί – Δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο -   

Πιστοποιήσεις  - Νέες Τιμές 

1. Οι τμηματικές πληρωμές ή η οριστική πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος και η  

εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εκτέλεση της εργολαβικής 

σύμβασης γίνονται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις που συντάσσονται 

σύμφωνα με                        το Άρθρο Ε-897-152 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

2. Οι λογαριασμοί συντάσσονται από τον Ανάδοχο σε μηνιαία χρονικά διαστήματα, είναι 

πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί, στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στις 

δηλώσεις γνωστοποίησης αφανών εργασιών και περιλαμβάνουν εργασίες που έχουν 

εκτελεσθεί μέσα στα όρια των προθεσμιών (που αναφέρονται στο Άρθρο 7 της παρούσας) 

και του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου Ε-897-

152 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

3. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή (γιατί οι 
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δαπάνες                                                             και οι αμοιβές θεωρείται ότι έχουν περιληφθεί στο «Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς» του Αναδόχου, καθώς και στα άρθρα του Τιμολογίου Δημοπράτησης), εκτός 

από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά τεύχη 

δημοπράτησης, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω: 

i. Η εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής των έργων, (για την συμπλήρωση και προσαρμογή 

των εγκεκριμένων στοιχείων των Οριστικών Μελετών, στις επιτόπου συνθήκες) κατά 

τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

ii. Η εκτέλεση όλων των δοκιμών και ελέγχων που αναφέρονται στις ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές και στα λοιπά συμβατικά τεύχη, καθώς και οποιαδήποτε εργασία 

απαιτηθεί  για την παραλαβή των εργασιών του υπόψη έργου, σύμφωνα με το Άρθρο 

20 της παρούσας και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

iii. Η αποτύπωση του φυσικού εδάφους ή υφισταμένων έργων και η εφαρμογή με 

πασσάλωση της χάραξης στο έδαφος ή/και η αναπασσάλωση στο έδαφος των κάθε 

είδους έργων (ανεξάρτητα του αν δεν αναφέρεται στο τιμολόγιο και τα λοιπά 

συμβατικά τεύχη, διότι περιλαμβάνεται η εργασία αυτή στις τιμές μονάδας της 

προσφοράς του). 

iv. α) H εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος μόνιμων υψομετρικών αφετηριών 

(REPERES) στα διάφορα τμήματα του έργου, όπως απαιτείται ή σύμφωνα με τις 

οδηγίες που θα του δοθούν (Άρθρο 114, ΠΔ.696/74 ως ισχύει). Οι ανωτέρω αφετηρίες 

θα τοποθετηθούν με κλειστή όδευση, θα οριοθετηθούν και θα προστατευθούν από 

κάθε πιθανή φθορά και θα είναι εκτός εύρους κατάληψης των κατασκευών, ώστε να 

μη θίγονται και να είναι προσβάσιμες ανεξάρτητα των εκτελούμενων εργασιών.  

 β) Η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, σε όσες θέσεις είναι αναγκαία, στην 

κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία ακρίβεια και κλίμακα, για όλες τις 

περιπτώσεις που τέτοια διαγράμματα θα απαιτηθούν, όπως π.χ., για 

δανειοθαλάμους, χώρους απόθεσης, χώρους αντλιοστασίων, προσωρινά έργα, 

χώρους εργοταξίων, τεχνικά έργα κτλ. Τα διαγράμματα αυτά θα συνδέονται με το 

Τριγωνομετρικό Δίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.  

 γ) Η εξασφάλιση διαθεσιμότητας του κατάλληλου τοπογραφικού εξοπλισμού, που θα 

βρίσκεται επιτόπου του έργου και με τον οποίο θα γίνονται όλοι οι τοπογραφικοί 

έλεγχοι κατά την διάρκεια της κατασκευής. 

 δ) Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του 

ΠΔ.696/74, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις που επέφεραν μεταγενέστερες 

διατάξεις, και των συναφών εγκυκλίων του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ. 

v. Η σύνταξη των τυχόν αναγκαίων πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των 

καταλόγων οπλισμού, οι οποίοι θα υποβάλλονται έγκαιρα στην Υπηρεσία για τον 

έλεγχο και ενδεχομένως τη διόρθωσή τους. 

vi. Η λήψη των επιμετρητικών στοιχείων και η σύνταξη (από τον  Ανάδοχο) των 

επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, που θα τα υποβάλλει για αρμόδιο 

έλεγχο. Επίσης, η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις 

σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 

vii. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών και οδών 
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προσπέλασης (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της μελέτης), που θα 

χρειασθούν για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα 

σύμβαση. Επίσης, οι τυχόν δαπάνες μίσθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων 

εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή αυτών των εργοταξιακών δρόμων, καθώς και 

οι δαπάνες αποκατάστασης του τοπίου των δρόμων αυτών μετά την κατασκευή του 

έργου. Διευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά δέσμευση να 

εξασφαλίσει στον Ανάδοχο καμιά διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόμενης με 

οδούς προσπέλασης ανεξάρτητα από  τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από 

την έλλειψη τους, ο δε Ανάδοχος, σε περίπτωση δυσκολιών προσπέλασης, είναι 

υποχρεωμένος να προσαρμόσει την τεχνολογία, τα μέσα, το πρόγραμμα, κ.λπ., στις 

δεδομένες τοπικές συνθήκες προκειμένου να εκτελεσθεί η εργασία ανεξάρτητα από 

τις τυχόν επιπλέον δαπάνες, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καμιά 

αποζημίωση ή αύξηση συμβατικής δαπάνης μεταφοράς. 

viii. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δαπάνες του και ενέργειές του, να εξασφαλίσει 

τους αναγκαίους χώρους για την προσωρινή απόθεση προς αποκομιδή ή χρήση 

προϊόντων εκσκαφής, καθαιρέσεων, ακατάλληλων υλικών προς απόρριψη, 

περισσευμάτων φυτικών γαιών, υπολειμμάτων κάθε είδους έργων, όπως 

οποιουδήποτε περισσεύματος υλικών, ανεξάρτητα από τον χρόνο εκτέλεσης της 

εργασίας, την διάρκεια αυτής, ή το μέγεθος της απαιτούμενης έκτασης (σε συσχετισμό 

με το δημοπρατούμενο έργο). Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει 

καμιά καθυστέρηση, ή τροποποίηση του προγράμματος, ή καταβολή αποζημίωσης 

σχετιζόμενα με τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο ότι οι κάθε 

είδους απολήψεις υλικών, αποθέσεις, κ.λπ., θα γίνονται σε θέσεις και  κατά τρόπο που 

να μην δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον και να έχουν την νόμιμη έγκριση 

των αρμόδιων Αρχών. 

ix. Ανάλογα με την παραπάνω παράγραφο ισχύουν και για τους χώρους προσωρινής 

απόθεσης υλικών κάθε είδους (αδρανή, προκατασκευασμένα στοιχεία, 

σιδηροπλισμοί, σωλήνες, κ.λπ.) 

x. Η καθαίρεση όλων των κτισμάτων, περιφράξεων και κάθε είδους κατασκευών που 

βρίσκονται εντός της ζώνης προσωρινής κατάληψης και δουλείας διέλευσης και η 

αποκατάσταση αυτών, όπου απαιτηθεί, θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνες του 

Αναδόχου 

xi. Η σύνταξη προγράμματος και η εκτέλεση ερευνητικών τομών για την εξακρίβωση 

στοιχείων υφισταμένων αγωγών και δικτύων ΟΚΩ, κ.λπ., καθώς και η αποτύπωση 

των ευρημάτων τους στη Μελέτη Εφαρμογής του Αναδόχου. 

xii. Οι δαπάνες των εν γένει μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με 

την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. 

xiii. Η σύνταξη του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) του έργου, σύμφωνα με το 

Παράρτημα Β της παρούσας Ε.Σ.Υ. και τα αναφερόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. 

xiv. Η σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του Φακέλου Ασφάλειας και 

Υγείας (Φ.Α.Υ.), όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/29.8.96), 

στην   υπ' αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/889/27.11.02 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 

16Β/14.1.03), στην υπ' αρ. 6952 / 14.2.2011 (ΦΕΚ 420Β/16.3.2011) κοινή Απόφαση 
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των Υπουργών ΠΕ.Κ.Α. και Υ.ΜΕ.ΔΙ, στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, στο Άρθρο 27 

και στο Παράρτημα Γ της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

xv. Η σύνταξη και η ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής των έργων, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

xvi. Οποιαδήποτε εργασία απαιτηθεί για την εκτέλεση και την πλήρη αποκατάσταση των  

ερευνητικών τομών που απαιτούνται, για την παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Άρθρο 23 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

xvii. Η σύνταξη του Μητρώου του Έργου και Εγχειριδίου Συντήρησης και Λειτουργίας των 

Έργων, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 23 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

Όλες οι παραπάνω μελέτες και εργασίες θα εγκρίνονται αρμοδίως και με τις αντίστοιχες 

ενέργειες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

4. Πριν από την είσπραξη κάθε πιστοποίησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ότι δεν υφίσταται οφειλή αυτού ή 

άλλη οικονομική εκκρεμότητα λόγω ζημιάς ή βλάβης που προξενήθηκε από αυτόν στα 

δίκτυα ή στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά την εκτέλεση των εργασιών, είτε της 

παρούσας είτε άλλων εργολαβικών συμβάσεών του με την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή άλλους 

Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

αποδεχόμενος ότι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα προβαίνει σε αντίστοιχο συμψηφισμό προς το 

πιστοποιούμενο ποσό. 

5. Οι πληρωμές του αναδόχου που θα προκύψουν από τις πιστοποιήσεις, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις 

του Κ.Φ.Σ. (Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων). 

6. Για την πιστοποίηση τμήματος κάθε ενός από τα κατ’ αποκοπή άρθρα Τιμολογίου του Η/Μ 

εξοπλισμού, οι πληρωμές στον Ανάδοχο θα γίνουν με βάση το άρθρο Ε-897-152 του 

Τ.Κ.Π.Υ.Σ. και με βάση τα παρακάτω: 

i. Για την πιστοποίηση τμήματος καθενός από τα παραπάνω άρθρα, θα εφαρμόζεται 

πίνακας ποσοστιαίας ανάλυσης των εργασιών που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο 

και  θα υποβληθεί για έγκριση στην Υπηρεσία πριν την έναρξη κατασκευής και μαζί με 

την μελέτη εφαρμογής των εν λόγω αντικειμένων. Η ποσοστιαία ανάλυση του πίνακα 

θα βασιστεί στην προμέτρηση των έργων που θα γίνει από τον Ανάδοχο. 

ii. Στον πίνακα ποσοστιαίας ανάλυσης θα φαίνεται η ποσοστιαία ανάλυση κάθε ενός από 

τα ως άνω άρθρα, σε επί μέρους στοιχεία. 

Ο πίνακας ποσοστιαίας ανάλυσης μετά την έγκρισή του από την Υπηρεσία καθίσταται 

συμβατικό στοιχείο και είναι υποχρεωτικός για τον Ανάδοχο. Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να 

επιφέρει τροποποιήσεις στον πίνακα που θα υποβληθεί αρχικά από τον Ανάδοχο. 

Με βάση τους πίνακες ποσοστιαίας ανάλυσης των εργασιών κάθε έργου, θα υπολογίζεται 

η αξία εργασιών στις τμηματικές πιστοποιήσεις και η σχετική αναθεώρηση. 

7. Εάν παραστεί η ανάγκη σύνταξης νέων τιμών μονάδας, αυτό θα γίνει σύμφωνα με τις                                     

διατάξεις του άρθρου Ε-897-156 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. Για τις νέες τιμές, θα εφαρμοστεί ο 

Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών (ΦΕΚ 1746Β/19-5-2017) καθώς και τα  

εγκεκριμένα συμβατικά και περιγραφικά τιμολόγια κατά τις ως άνω διατάξεις. Σε 
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περιπτώσεις εργασιών που δεν καλύπτονται από τα ως άνω τιμολόγια, θα συνταχθούν 

νέες τιμές με βάση τις τρέχουσες στην αγορά, με την απαιτούμενη αιτιολόγηση και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Ε-897-156 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

 Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό 

του  έργου ή την προσθήκη νέων εργασιών, έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στα άρθρα Ε-

897-155 και Ε-897-156 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

8. Μετά το πέρας οποιουδήποτε διακριτού μέρους του έργου και πριν την πιστοποίησή 

του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία όλα τα 

προβλεπόμενα σχέδια και συνταχθέντα σκαριφήματα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 

σύμφωνα με το άρθρο Ε-897-151 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. Διευκρινίζεται ότι καμία πληρωμή δεν θα 

πραγματοποιείται  στον ανάδοχο, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες 

δοκιμές και έλεγχοι, να έχουν παραδοθεί τα απαιτούμενα σχέδια, σκαριφήματα, 

φωτογραφίες κλπ. και να έχουν πλήρως αποκατασταθεί οι τελικές επιφάνειες σε όλες τις 

τάφρους και τα ορύγματα για όλες   τις εργασίες που υποβάλλονται από τον ανάδοχο προς 

πληρωμή. 

9. Το κόστος υποδοχής σε χώρους αποδεκτούς από τις Αρχές, των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την εγκύκλιο με αρ. 

πρωτ. οικ. 4834/25.1.2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο δημοπράτησης.  

 

Άρθρο 17ο: Απαιτούμενα σχέδια έργου - σκαριφήματα - φωτογραφίες 

1. O Ανάδοχος υποχρεούται στην αποτύπωση / σύνταξη και υποβολή στην Υπηρεσία 

πλήρων στοιχείων των εργασιών που εκτέλεσε.  

Ειδικότερα: 

α) Για την περίπτωση εγκαταστάσεων παροχών - συστημάτων παροχών - ειδικών παροχών, 

κ.λπ.: 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη σκαριφημάτων στα ειδικά έντυπα που θα του 

χορηγηθούν από την Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε., με πλήρη στοιχεία των εργασιών που εκτέλεσε κατά 

τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17 της παρούσας και υποβολή αυτών στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία αμέσως μετά την κατασκευή της κάθε εγκατάστασης σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή ώστε να ενσωματωθούν στο μητρώο του έργου. 

β) Για την περίπτωση όλων των άλλων κατασκευών (αγωγοί κλπ): 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια. Σε κάθε σχέδιο          

και σκαρίφημα πρέπει να αναγράφεται επίσης η περιοχή εκτέλεσης του έργου, η ημερομηνία 

εκτέλεσης του εκάστοτε έργου καθώς και ο αριθμός της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για τις πλέον κατάλληλες φωτογραφίες των 

διαφόρων φάσεων εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας ΕΣΥ. 

Η παράδοση των σκαριφημάτων, των σχεδίων και των φωτογραφιών στη Διευθύνουσα 
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Υπηρεσία θα γίνεται με την υποβολή του εκάστοτε λογαριασμού. 

Μετά την υποβολή όλων των απαιτούμενων σχεδίων και των λοιπών στοιχείων που πρέπει 

να παραδοθούν από τον ανάδοχο, θα ακολουθήσει έλεγχος και έγκρισή τους από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Εργασίες για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί και εγκριθεί τα απαιτούμενα σχέδια και 

σκαριφήματα, δεν πιστοποιούνται μέχρι τακτοποίησης της εκκρεμότητας αυτής. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για τις πλέον κατάλληλες φωτογραφίες των 

διαφόρων φάσεων εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας  

Οι φωτογραφίες θα υποβάλλονται με το λογαριασμό του έργου σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή και θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο, ώστε να ενσωματωθούν στο μητρώο του 

έργου ((άρθρο 23ο της παρούσας ΕΣΥ). 

 

Άρθρο 18ο: Εγκαταστάσεις παροχών 

Για την περίπτωση εγκατάστασης παροχών – συστημάτων παροχών – ειδικών παροχών 

κ.λ.π., ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη σκαριφημάτων με πλήρη στοιχεία των 

εργασιών που εκτέλεσε.  

Ειδικότερα:  

α) Όσον αφορά στην εγκατάσταση των παροχών ή ειδικών παροχών, θα καταρτίζεται 

σκαρίφημα στο ειδικό έντυπο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αφού πρώτα συμπληρωθούν οι σχετικές 

έντυπες  

ενδείξεις.  

Το σκαρίφημα θα περιλαμβάνει ακριβή αποτύπωση με αποστάσεις από τα όρια της 

ιδιοκτησίας και  

της ρυμοτομικής γραμμής, της θέσεως της παροχής ή των παροχών που τοποθετήθηκαν, με 

πλήρη αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του πεζοδρομίου, της πρόσοψης της όλης 

ιδιοκτησίας (παλαιές παροχές, πλάτος πεζοδρομίου). Στις μεταφορές παροχών θα είναι 

προσδιορισμένη και η θέση της προς μεταφορά παροχής, καθώς και η απόσταση αυτής από 

το ακίνητο.  

Ο προσδιορισμός του ακινήτου στο σκαρίφημα θα περιλαμβάνει τον αριθμό της οδού, τα όρια 

του  

ακινήτου και το μήκος της πρόσοψής του. Επίσης η ιδιοκτησία θα είναι προσδιορισμένη 

τουλάχιστον σε μία από τις διασταυρώσεις δρόμων.  

Σημειώνεται και επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δε θα γίνεται αντιγραφή – μεταφορά 

των  

στοιχείων του προμετρητικού σκαριφήματος βάσει του οποίου εκτελείται το έργο, στο νέο  

επιμετρητικό σκαρίφημα, ώστε οι τυχόν ατέλειες ή ακόμη και ανακρίβειες λόγω λάθους να μη  

μεταφέρονται στο τελικό επιμετρητικό σκαρίφημα, από το οποίο αντλούνται ακριβή στοιχεία 

σε κάθε περίπτωση.  
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Στο σκαρίφημα θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που θα έχει το 

προμετρητικό  

σκαρίφημα από απόψεως αποτυπώσεως του γενικότερου χώρου.  

β) Όσον αφορά στα συστήματα παροχών – εγκάρσιες διελεύσεις θα καταρτίζεται σκαρίφημα  

διαστάσεων 21 × 28 με όλα τα ανωτέρω στοιχεία και θα σημειώνονται όλοι οι τοποθετούμενοι  

αγωγοί με τα ειδικά τεμάχια κατά είδος και διάμετρο, καθώς και οι προσδιορισμοί από τη 

γωνία των  

οικοδομικών τετραγώνων και από σταθερά σημεία επί του εδάφους (εγκεκριμένες 

ρυμοτομικές ή  

οικοδομικές γραμμές), ώστε να είναι ευχερής και ακριβής ο καθορισμός της θέσης του 

δικτύου.  

Εφόσον ο ακριβής προσδιορισμός το απαιτεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη και 

σχεδίου κατά μήκος τομής με τα ίδια στοιχεία.  

Ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να του δοθούν σχετικές 

διευκρινιστικές λεπτομέρειες για τον καταρτισμό των σκαριφημάτων.  

Σε κάθε σκαρίφημα πρέπει να αναγράφεται επίσης η περιοχή εκτέλεσης του έργου, η 

ημερομηνία εκτέλεσης του εκάστοτε έργου, καθώς και ο αριθμός της σύμβασης.  

 

Άρθρο 19ο: Εργασίες εκτελούμενες από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ή από άλλους 

αναδόχους  -Ειδικές περιπτώσεις άμεσης επέμβασης 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων 

ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις 

εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και 

εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης 

του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών, 

όπως αναφέρεται στην παρ. 12 του άρθρου Ε-897-138 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

2. Οι εργασίες που αφορούν στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποζημιώνονται 

πλήρως, σύμφωνα με το «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» του Αναδόχου. 

3. Στις περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι (κυκλοφοριακοί, περιβαλλοντικοί, αρχαιολογικοί ή 

άλλοι) επιβάλλουν την  άμεση επέμβαση για την εκτέλεση κάποιας εργασίας ο δε 

Ανάδοχος δε συμμορφώνεται                                μέσα στις τασσόμενες προθεσμίες για να αποπερατώσει 

την παραπάνω εργασία,   καθορίζεται με το παρόν και συμφωνείται ρητά ότι η Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε. δικαιούται όπως, εκτός της επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στην 

παρούσα Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, να προβαίνει στην εκτέλεση της 

εργασίας αυτής κατά τον προσφορότερο τρόπο (με ίδιο προσωπικό, απολογιστικά ή με 

άλλη εργολαβία) και κατά την κρίση τους, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 

4. Στον Ανάδοχο θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση προς τη δαπάνη αποκατάστασης – 

επισκευής των σχετικών δαπανών κρατουμένων από αυτά που του οφείλονται και σε 

περίπτωση που αυτά (που του οφείλονται) δεν επαρκούν, το υπόλοιπο θα εισπράττεται 

σε βάρος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και των επί των λογαριασμών 

πληρωμών κρατήσεων λόγω εγγύησης. 
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Άρθρο 20ο: Δοκιμές 

20.1 Εκτέλεση δοκιμών - ελέγχων 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όταν τελειώνει μέρος των κατασκευών, να προβαίνει με δικά 

του μέσα, όργανα και δαπάνες, στις απαιτούμενες δοκιμές οι οποίες θα επαναλαμβάνονται 

μέχρι   πλήρη ικανοποίηση των αποτελεσμάτων που ζητούνται. Για τις υδραυλικές δοκιμές 

(στεγάνωσης των σωληνώσεων, των φρεατίων, των αγωγών, των οργάνων, πίεσης 

λειτουργίας, κ.λπ.) κριτήριο αποδοχής των σχετικών δοκιμών θεωρείται ο μηδενισμός των 

απωλειών (διαρροών). Στη συνέχεια θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα 

υπογράφεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον Ανάδοχο και το οποίο θα 

περιλαμβάνεται στα πρωτόκολλα παραλαβής  των αφανών εργασιών. 

 Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τα οριζόμενα από τις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και το Άρθρο Ε-897-158 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., το 

εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και την ειδική μελέτη - πρόγραμμα υδραυλικών δοκιμών 

(του άρθρου 10 της παρούσας). 

 Τα εργαστήρια που θα εκτελούνται οι δοκιμές θα είναι αδειοδοτημένα σύμφωνα με την υπ' 

αριθμ. ΔΚΕΔΕ/οικ. 6560/09.04.2019 (ΦΕΚ 1435/Β 24.04.2019) Απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών "Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών 

εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των εργοταξιακών, που εκτελούν δοκιμές ελέγχου  

ποιότητας για τεχνικά έργα και εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών", και θα είναι κατάλληλα εξοπλισμένα ώστε να  

καλύπτουν όλες τις συμβατικές απαιτήσεις. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στην Υπηρεσία τα εργαστήρια στα οποία θα 

γίνονται    οι δοκιμές, τα δε προτεινόμενα εργαστήρια θα πρέπει να έχουν την έγκριση της 

Υπηρεσίας. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στα εργαστήρια στα 

εντεταλμένα όργανα της Υπηρεσίας για την παρακολούθηση των δοκιμών που θα γίνονται 

εκεί και να διευκολύνει τον έλεγχο της Υπηρεσίας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

δοκιμών. 

 Όλες οι απαιτούμενες δειγματοληψίες και εργαστηριακές δοκιμές στα εγκεκριμένα και 

πιστοποιημένα εργαστήρια, θα γίνονται με δαπάνες του Αναδόχου σύμφωνα με τα 

συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

2. Αν κατά την εκτέλεση κατασκευών από σκυρόδεμα χρησιμοποιείται έτοιμο σκυρόδεμα, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τον ισχύοντα Κανονισμό Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. 

 Για τον έλεγχο του σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές αντοχής με λήψη δοκιμίων κατά 

τη διάστρωση αυτού, σύμφωνα με τον παραπάνω Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 

Η λήψη δοκιμίων θα γίνεται από τον Ανάδοχο με εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ομοίως, η συμπύκνωση των δοκιμίων θα γίνεται σύμφωνα με τον παραπάνω κανονισμό 

και με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και για το έργο. 

3. Δειγματοληψία με λήψη πυρήνων (καρότων) από την έτοιμη κατασκευή του σκυροδέματος 

πραγματοποιείται, όταν τα δοκίμια που λήφθηκαν κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος 

δίνουν μικρότερη τιμή της συμβατικής αντοχής. Ο αριθμός των πυρήνων θα ορίζεται κατά 

την κρίση του αρμόδιου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Διευθύνουσα Υπηρεσία, Επιτροπές 
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Παραλαβής, κλπ.). 

20.2 Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιμών  

1. Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιμών οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, η 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει εντολή προς τον Ανάδοχο για την άμεση 

διεξαγωγή των δοκιμών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκιμές στις 

προθεσμίες που θα ορίζεται στην εντολή. 

2. Εάν ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιμές εντός της ορισθείσας διορίας, η 

ΕΥΔΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να τις εκτελέσει, με ευθύνη, δαπάνη και για λογαριασμό του 

Αναδόχου και να κοινοποιήσει σε αυτόν τα αποτελέσματα των δοκιμών.  Στην περίπτωση 

αυτή, θα θεωρηθεί ότι οι δοκιμές εκτελέστηκαν ως εάν ο Ανάδοχος ήταν παρών και τα 

αποτελέσματα θα θεωρηθούν ακριβή και έγκυρα. 

3. Καμία πληρωμή δεν θα πραγματοποιείται στον ανάδοχο, χωρίς να έχουν 

πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες δοκιμές και έλεγχοι, σύμφωνα και με την παρ. 8 

του άρθρου 16 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 21ο: Γενικοί όροι 

1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, από 

ειδικευμένο προσωπικό. 

2. Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου Ε-897-143 του 

Τ.Κ.Π.Υ.Σ., πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλος 

τεχνικός, που έχει αποδεδειγμένα τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 

3. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να διαθέσει, για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή 

του έργου, τους απαιτούμενους τεχνικούς υπαλλήλους, που θα έχουν τα κατάλληλα 

προσόντα και θα είναι αποδεκτοί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο Ε-897-139 του Τεύχους Κανονιστικού 

Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης. 

Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση του εργοταξίου, απαιτείται 

προσκόμιση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, 

στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων.  

Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι για τον κύριο του έργου η έντεχνη αποκατάσταση των 

ασφαλτικών οδοστρωμάτων με χρήση ασφαλτοκόπτη κρίνεται ουσιώδους σημασίας και η 

χρήση του είναι υποχρεωτική για την προαναφερόμενη εργασία. Σε περίπτωση που δε 

γίνει χρήση ασφαλτοκόπτη, η εργασία θα θεωρείται κακότεχνη και τα ελαττώματα αυτά, τα 

οποία θεωρούνται ουσιώδη, θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από τον Ανάδοχο. Στην 

περίπτωση μη συμμόρφωσής του, η εν λόγω εργασία δε θα επιμετράται καθόλου, μέχρι 

την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωσή της. 

Σε περίπτωση που το αποξηλωμένο κράσπεδο που επισκευάζεται, είναι 

προκατασκευασμένο, η αποκατάσταση θα γίνεται μόνο με προκατασκευασμένο. Σε 

διαφορετική περίπτωση η εργασία θεωρείται κακότεχνη και τα ελαττώματα αυτά, τα οποία 

θεωρούνται ουσιώδη, θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από τον Ανάδοχο. Στην 
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περίπτωση μη συμμόρφωσής του, η εν λόγω εργασία δε θα επιμετράται καθόλου, μέχρι 

την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωσή της. 

Η αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, που έχουν αποξηλωθεί 

με χρήση τσιμεντοπλακών, κυβόλιθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων, βιομηχανικού δαπέδου 

κ.λπ., θα γίνεται υποχρεωτικά με τον ίδιο τύπο ως προς το υλικό, την υφή, το χρωματισμό 

και τις διαστάσεις και θα εξασφαλίζεται ενιαία μορφή της συνολικής επίστρωσης του 

χώρου, έτσι ώστε να επανέλθει την προτέρα κατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση η 

εργασία θα θεωρείται κακότεχνη και τα ελαττώματα αυτά, τα οποία θεωρούνται ουσιώδη, 

θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση μη 

συμμόρφωσής του, η εν λόγω εργασία δε θα επιμετράται καθόλου, μέχρι την πλήρη και 

έντεχνη ολοκλήρωσή της. 

Ο καθαρισμός της οδού (σάρωθρο και έκπλυση της οδού) από άμμο, σκόνη και λοιπά 

πλεονάζοντα υλικά, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς και η απομάκρυνση 

προϊόντων εκσκαφής ή επίχωσης που τυχόν έχουν παραμείνει παραπλεύρως του 

ορύγματος, έπειτα από κάθε εργασία, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο (π.χ. πιεστικό 

μηχάνημα έκπλυσης, προμήθεια και μεταφορά νερού κ.λπ.) Σε περίπτωση ελλιπούς 

καθαρισμού της οδού, η εργασία θα θεωρείται κακότεχνη και τα ελαττώματα αυτά, τα 

οποία θεωρούνται ουσιώδη, θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από τον Ανάδοχο. Στην 

περίπτωση μη συμμόρφωσής του, η εν λόγω εργασία δε θα επιμετράται καθόλου, μέχρι 

την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωσή της. 

4. Αρχαιότητες 

 α. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται από το ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ UIA 05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T. που 

αποτελεί το Παράρτημα Ε της Ε.Σ.Υ. να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και να σεβαστεί τις σχετικές αδειοδοτήσεις.  

 β. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου (τουλάχιστον 30 μέρες), ο Ανάδοχος οφείλει 

να ειδοποιήσει εγγράφως την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, ενώ όλες οι εργασίες 

εκσκαφών θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία της και σύμφωνα με τις υποδείξεις της και τις 

σχετικές αδειοδοτήσεις, σύμφωνα και με την σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και 

δεσμεύσεις.  

Ειδικότερα, οι εργασίες εκσκαφών διάνοιξης σκαμμάτων αγωγών καθώς και σε 

κάθε σημείο πλησίον της διαδρομής του Αδριάνειου Υδραγωγείου, θα 

πραγματοποιούνται με ελαφρά συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα, σύμφωνα με τις 

οδηγίες και υπό την εποπτεία της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.    

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες του εκάστοτε μετώπου, να εκτελεί 

διερευνητικές τομές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, ύστερα από εντολή της 

ΕΥΔΑΠ σε συνεννόηση με την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να διευκολύνει την αρχαιολογική υπηρεσία στο έργο της και να προβεί σε όλες τις 

απαιτούμενες σχετικές ενέργειες, καθώς και να παρίσταται με εκπρόσωπό του σε σχετικές 

συνεδριάσεις που αφορούν το έργο και να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της 

αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τον τεχνικό ασφαλείας. 

 Η πυκνότητα των τομών και η φύση και έκταση των τυχόν άλλων ερευνητικών εργασιών, 
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θα καθορισθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Η τυχόν απαιτούμενη αρχαιολογική έρευνα θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

του έργου. Για το λόγο αυτό πρέπει ο Ανάδοχος να προγραμματίσει τις εργασίες με τέτοιο 

τρόπο ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στην αρχαιολογική έρευνα χωρίς να 

μεταβληθεί η συνολική διάρκεια του έργου. 

 γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την τυχόν ύπαρξη αρχαιοτήτων, 

οποιασδήποτε ηλικίας, να ειδοποιήσει τη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία καθώς και την 

αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει αμέσως κάθε εργασία στην περιοχή των 

ευρημάτων, λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανέπαφη 

διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων. 

 Μετά τον πρώτο χαρακτηρισμό των ευρημάτων από την αρμόδια αρχαιολογική Υπηρεσία, 

θα δοθούν οδηγίες στον ανάδοχο, είτε για τη συνέχιση των εργασιών, είτε για 

τροποποίηση  της χάραξης ή του τρόπου κατασκευής και την σύνταξη από αυτόν και 

υποβολή σχετικής τεκμηριωμένης τεχνικής πρότασης - μελέτης (στο άρθρο 5 της 

παρούσας ΕΣΥ γίνεται ειδική αναφορά στις μικροτροποιήσεις) με στόχο τη διατήρηση ή / 

και την προστασία των ευρημάτων. Η ως άνω μελέτη θα εγκρίνεται από τις αρμόδιες 

αρχαιολογικές υπηρεσίες. 

 Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης για σταλίες μηχανημάτων και 

συνεργείων και όποιες άλλες συνέπειες από την καθυστέρηση λόγω της βραδείας 

προόδου των ανασκαπτικών εργασιών. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος, ώστε να μετακινεί χωρίς ιδιαίτερη  

αποζημίωση τον εξοπλισμό και το προσωπικό του από το ένα μέτωπο εργασίας σε άλλο 

και να μειώνει με τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες. 

 δ. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιοκτησία των ευρημάτων ανεξαρτήτως του είδους τους ανήκει 

στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την σε ισχύ σχετική Ελληνική Νομοθεσία. 

 ε. Παράταση τμηματικής ή / και συνολικής προθεσμίας θα αναγνωρίζεται στον ανάδοχο 

λόγω καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες  

οι οποιεσδήποτε εργασίες - περιλαμβανομένων και ερευνητικών τομών - για την 

αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων των αρχαιολογικών ερευνών, βρίσκονται πάνω στην 

κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου και έχουν διάρκεια 

μεγαλύτερη των σαράντα πέντε (45) ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, η διάρκεια θεωρείται  

ότι περιλαμβάνεται στο χρονοδιάγραμμα. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επίβλεψης, να εξασφαλίσει τουλάχιστον 2 κατάλληλους χώρους, πλησίον των μετώπων 

εργασίας και να εγκαταστήσει σε καθέναν από αυτούς προκατασκευασμένους οικίσκους 

(επιφάνειας περίπου 20 m2) με τον απαιτούμενο εξοπλισμό (γραφεία, φορητούς 

υπολογιστές, εκτυπωτές, κ.λπ.) για τουλάχιστον 2 θέσεις εργασίας ανά οικίσκο. Οι χώροι 

αυτοί (οικίσκοι) θα είναι συνδεδεμένοι με τα δίκτυα ΟΚΩ, θα διαθέτουν σύνδεση στο  

διαδίκτυο και χημικές τουαλέτες. Ο Ανάδοχος επίσης θα είναι υπεύθυνος για την 

καθαριότητα και συντήρηση των χώρων. Η επιλογή των χώρων, του εξοπλισμού, 

καθώς  και η συντήρηση θα γίνονται με τις υποδείξεις και τη σύμφωνη γνώμη της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Επίβλεψης. Παρομοίως, ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει, 
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εφόσον απαιτηθεί, 2 κατάλληλους χώρους με οικίσκους και εξοπλισμό κατά τα ανωτέρω 

για την εξυπηρέτηση των αναγκών της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας. 

6. Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου  Ε-897-138 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., ο Ανάδοχος 

πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο χώρο του εργοταξίου, όλων των κατά το νόμο 

απαιτούμενων στοιχείων για την απρόσκοπτη και ομαλή εκτέλεση των εργασιών του 

έργου, καθώς και για την εφαρμογή των επιβαλλόμενων μέτρων ασφαλείας και υγιεινής 

για  όλη τη διάρκεια των εργασιών. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει έγκαιρα για την έκδοση κάθε άδειας (από 

Δήμους,    ΑΔΜΗΕ, κ.λπ. φορείς), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθιστάμενος 

έτσι ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που 

ισχύουν περί εκτελέσεως των εργασιών και επωμιζόμενος όλες τις απαιτούμενες 

δαπάνες. 

8. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να εκδώσει τις 

απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, εφόσον απαιτούνται, στο όνομα του αρμοδίου φορέα 

(Δήμου, Δημοσίου, κ.λπ.), σύμφωνα με το ν.1080, άρθρο 30 (ΦΕΚ 246Α/22.10.80) για 

την άρτια αποκατάσταση των οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, σε εφαρμογή των 

σχετικών προδιαγραφών των φορέων, καθιστάμενος αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντί 

τους για την πλήρη αποκατάσταση των τομών, απαλλασσόμενης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 

οποιασδήποτε ευθύνης από ενδεχόμενη κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών. 

 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι αρμόδιοι φορείς απαιτούν όπως οι σχετικές 

εγγυητικές εκδοθούν από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., τότε και πάλι ο Ανάδοχος θα χορηγήσει 

στην  Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τις σχετικές αντεγγυήσεις, ώστε σε περίπτωση τυχόν κατάπτωσης 

των εγγυητικών, η σχετική δαπάνη θα βαρύνει εξολοκλήρου τον ανάδοχο. 

 Τονίζεται επίσης ότι στην περίπτωση που κάποιος αρμόδιος φορέας επιβάλλει ειδικό 

τέλος για την έκδοση αδείας τομής οδοστρώματος, η πληρωμή του τέλους αυτού βαρύνει 

εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο του έργου. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για οποιαδήποτε τομή, εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος 

πεζόδρομου ή πεζοδρομίου εθνικής, επαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής οδού, η 

οποία  είναι απαραίτητη για την κατασκευή του έργου, να μεριμνήσει έγκαιρα για την 

έκδοση σχετικής άδειας από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία η οποία 

θεωρείται πριν την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Κατά τα 

λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν.2696/23.3.99, όπως ισχύει. 

9. Η μη λήψη μέτρων προστασίας του κοινού, ή παρακώλυση λειτουργίας ή βλάβης ή 

καθυστέρηση στην αποκατάσταση φθορών σε άλλα δημόσια έργα ή κοινόχρηστα 

πράγματα, αποτελούν παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο 

οποίος υπόκειται σε διοικητικές ποινές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες είναι 

ανεξάρτητες από ποινικές και αστικές ευθύνες. 

 Οι δαπάνες για την καθαίρεση και την επανακατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων 

των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων σε οποιοδήποτε μήκος 

απαιτείται, θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο του έργου (είτε η αποκατάσταση 

γίνει μέσα στο πλάτος του σκάμματος, είτε χρειαστεί να επεκταθεί και εκτός πλάτους 

αυτού). Στις εξωτερικές διακλαδώσεις, περιλαμβάνονται και οι συνδετήριοι αγωγοί 
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υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων. 

 Ακόμη ο Ανάδοχος επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε γίνει σε 

δίκτυο Ο.Κ.Ω. εγκαταστάσεις άλλων φορέων ή ιδιωτών. 

10. Η συντήρηση του έργου και οποιαδήποτε επέμβαση για αποκατάσταση ζημιάς ή βλάβης 

που οφείλεται στην κακοτεχνία ή αμέλεια του Αναδόχου, κατά το χρόνο εγγύησης 

(δεκαπέντε (15) μήνες), θα γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο Ε-897-171 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., 

και την παρ. 8 του Άρθρου Ε-897-159 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

11. Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται 

με τις γραπτές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που του δίνονται, σύμφωνα με τη 

σύμβαση ή το νόμο, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Άρθρου Ε-897-160 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

12. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν 

του δοθεί ειδική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι απολογιστικές εργασίες 

περιλαμβάνουν ενδεικτικά αρχαιολογικές εργασίες (πχ σωστική ανασκαφή και 

υποστήριξη για την προσωρινή αποθήκευση, σε χώρο που θα του υποδειχθεί, πιθανών 

αρχαιολογικών ευρημάτων, λοιπές συναφείς εργασίες κ.α.), εργασίες μετατοπίσεων 

δικτύων ΟΚΩ που τυχόν απαντηθούν κατά την εκτέλεση των έργων, διαχείριση 

επικυνδύνων υλικών κ.λ.π. Κατά τα λοιπά, οι απολογιστικές εργασίες εκτελούνται 

σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου Ε-897-154 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες να προβεί, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σε σειρά ερευνητικών τομών, έτσι ώστε να 

εντοπιστούν πλήρως τα υφιστάμενα δίκτυα αγωγοί πλησίον του έργου τοποθέτησης των 

νέων αγωγών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

14. Σε περίπτωση διέλευσης του αγωγού άρδευσης πάνω ή κάτω ποταμών, ρεμάτων, 

οχετών, ανισόπεδων διαβάσεων ή δια μέσου οποιουδήποτε άλλου έργου ή εμποδίου, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον αυτό απαιτηθεί, να μεριμνήσει εγκαίρως, με ευθύνη 

και δαπάνες του, τόσο για τη σύνταξη της μελέτης που θα απαιτηθεί, ή την ανασύνταξη 

τυχόν  υπάρχουσας, από μελετητικό γραφείο με εμπειρία σε μελέτες παρεμφερών έργων 

κατά τα  αναφερόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας, όσο και για την έκδοση των σχετικών 

αδειών. Στις παραπάνω δαπάνες συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες κάθε 

παρεμφερούς εργασίας  για τη σύνταξη ή την ανασύνταξη της μελέτης. 

 Με την έγκριση της παραπάνω μελέτης από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ο Ανάδοχος 

υποχρεούται  στην κατασκευή του ειδικού αυτού έργου. 

 Η δαπάνη και οι εργασίες για την πλήρη κατασκευή των παραπάνω, περιλαμβάνονται 

στην Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. 

15. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε επαλήθευση των υψομέτρων των σχεδίων των 

οριστικών  μελετών και να προσαρμόσει ανάλογα τα σχέδια των μηκοτομών διατηρώντας 

το υψόμετρο του πυθμένα του αγωγού όπως έχει οριστεί στις εγκεκριμένες μηκοτομές 

των οριστικών μελετών. 

16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό σε πλήρη επαναφορά 

των ορυγμάτων σε δρόμους, κράσπεδα, πεζοδρόμια, κ.λπ. και στην πλήρη 

αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος, ή του κρασπέδου ή του πεζοδρομίου, 



 
 

  

ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ  ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, E-897 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

  41  

καθώς και να                      ολοκληρώσει πλήρως την διαλογή και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής 

για τις παντός είδους εκσκαφές που θα εκτελεστούν στο έργο.  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις προθεσμίες που καθορίζονται 

στο άρθρο 7 παρ. 2.2 και 2.3 της παρούσης και τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016,  θα 

εφαρμοστούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 της παρούσας που αφορά σε ειδικές 

περιπτώσεις άμεσης επέμβασης. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 47 του ν.2696/23.3.1999, όπως ισχύει. 

17. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία 

και  για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και υποχρεούται με δαπάνες του να 

αποκαθιστά  τις τυχόν ζημιές που θα προκληθούν. Η έλλειψη προσήκουσας 

προστασίας του  περιβάλλοντος ή η παράλειψη μέτρων για την αποκατάστασή του, 

αποτελεί παράβαση  στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου.  

Ο Ανάδοχος κατόπιν τούτου θα υπόκειται σε διοικητικές ποινές σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από ποινικές ή αστικές ευθύνες. 

18. Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται όταν εκτελεί εργασίες πλησίον του 

δικτύου  φυσικού αερίου και οπωσδήποτε όταν οι εργασίες γίνονται σε δρόμο που 

διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου, να έχει προηγουμένως ενημερώσει την Φυσικό Αέριο 

- Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ΑΕ, ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή φορέα, 

προκειμένου αυτή να επιβλέψει τις εργασίες και να δώσει σχετικές οδηγίες κατά 

περίπτωση. 

 Η ενημέρωση του ως άνω φορέα θα πρέπει πλέον να αποτελεί προϋπόθεση για τη 

χορήγηση άδειας στον ανάδοχο που εκτελεί εργασίες που περιλαμβάνουν εκσκαφές. Σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το τηλέφωνο επικοινωνίας της προαναφερθείσας 

εταιρείας είναι το 210-3406000 ή 11322. 

19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όταν εκτελεί νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία ή εργασία τις 

Κυριακές και τις εορτές, να ενημερώνει εγκαίρως τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι εργασίες 

αυτές θα εκτελούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα συμβατικά τεύχη. 

 Όλες οι σχετικές δαπάνες για την εκτέλεση νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας νοούνται 

περιλαμβανόμενες στις τιμές του «Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς» του αναδόχου και 

δε δικαιούται γι’ αυτές καμία πρόσθετη αποζημίωση. 

20. Ο Ανάδοχος καθίσταται ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και επωμίζεται όλες τις 

σχετικές δαπάνες και κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης ή παράβασης των 

αναφερομένων στο Ν.2696/23.3.99, χωρίς καμιά απαίτηση πρόσθετης αποζημίωσης 

από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για τη μη τήρηση ή 

παράβαση των ανωτέρω. 

21. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος προβεί: 

 α) σε εκσκαφή μεγαλύτερων τμημάτων από αυτά που ορίζονται στα συμβατικά τεύχη ή 

στην εγκεκριμένη μελέτη ή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, 

 β) σε εκσκαφή με βάθος και πλάτος μεγαλύτερο του αναφερομένου στην εγκεκριμένη 

μελέτη, στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές ή του καθορισθέντος από την 



 
 

  

ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ  ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, E-897 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

  42  

Διευθύνουσα Υπηρεσία, δεν θα πληρωθεί για την πρόσθετη αυτή εκσκαφή, την οποία 

υποχρεούται να επιχώσει αδαπάνως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα λοιπά συμβατικά 

τεύχη. 

22. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πλήρως τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/889/27.11.02 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ16Β/14.1.03), της οποίας τα 

άρθρα αποτελούν όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ. και η οποία επισυνάπτεται ως  

Παράρτημα Δ αυτής. 

23. Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούμενα 

για το υπόψη έργο, καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του   

δικαιώματος για τη χρησιμοποίηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. 

24. Ο Ανάδοχος υποχρεούται λόγω της φύσης των έργων που εκτελούνται μέσα σε 

ορύγματα, τάφρους, ρέματα να προνοεί και να λαμβάνει με ευθύνη και δαπάνες του, όλα 

τα ενδεικνυόμενα μέτρα (απαιτούμενες αντιστηρίξεις, απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας, 

προστασίας, κ.λπ.), ώστε να μην υπόκεινται σε κίνδυνο ζημιών εκ βροχών χειμαρρωδών 

ή συνεχών και εκ συνήθων ή περιοδικών πλημμυρών, τα έργα, το προσωπικό του 

αναδόχου, οι ιδιώτες, τα ακίνητα, τα οχήματα κλπ, που θα βρίσκονται στο χώρο κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των έργων. 

 Ο Ανάδοχος με οδηγό τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του εδάφους, θα ομαδοποιήσει τα 

διάφορα τμήματα των ανοικτών ορυγμάτων, έτσι ώστε αυτά να αντιμετωπιστούν με κοινή                

μελέτη όπου απαιτείται. 

25. Όσον αφορά στη διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από  

δημόσια έργα ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 36259 / 1757 / Ε103 / 2010   (ΦΕΚ 

1312Β / 2010 με τίτλο: «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)») και εξειδικεύονται 

με  την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. Οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ανάδοχος θα υποβάλει, 

ταυτόχρονα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 7 παρ. 1 της παρούσας, σχετική 

σύμβασή του με φορέα διαχείρισης ΑΕΚΚ, συνοδευόμενη από προεκτίμηση ποσοτήτων 

προς διάθεση στον εν λόγω χώρο διαχείρισης ΑΕΚΚ, ως προϋπόθεση για την πληρωμή 

της δαπάνης διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Τονίζεται ότι η δαπάνη αυτή, δεν προσαυξάνεται με τα Γενικά έξοδα και το Εργολαβικό 

Όφελος ούτε μειώνεται με τη μέση έκπτωση της εργολαβίας. Η δαπάνη μεταφοράς έχει 

συμπεριληφθεί στα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου Δημοπράτησης (εκσκαφές κλπ). 

Η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής περιλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου της 

εργολαβίας και δεν αποζημειώνεται ιδιαίτερα. 

26. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 253 του 

ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

27. Στο Παράρτημα Ε της παρούσας παρατίθεται η Απόφαση με αρ. πρωτ. 763/01-12-2020 

του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έγκρισης συμμετοχής της εταιρίας στην δράση UIA 05-255 

CULTURAL H.ID.RA.N.T. του Ευρωπαϊκού Προγράμματος UIA, και το από 11-12-2020  

Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των εταίρων για την υλοποίηση του έργου  UIA 05-
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255 CULTURAL H.ID.RA.N.T. - CULTURAL Hidden Identities Reappear Through 

Networks of Water στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (UIA – 

Urban Innovative Actions), για την οποία ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει γνώση και να 

συμμορφώνεται. 

 

Άρθρο 22ο: Φόροι, τέλη,  κρατήσεις υπερ τρίτων,  εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. ,  
επιβαρύνσεις,  χρηματοδότηση 

1. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 20% και 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UIA 05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T. 80%. 

 Το έργο υπόκειται στις παρακάτω επιβαρύνσεις: 

α) Σε 18% για Γενικά Έξοδα και Όφελος της Εργοληπτικής Επιχείρησης (Γ.Ε. & Ο.Ε.) τόσο  

επί της αξίας των εργασιών, η οποία υπολογίζεται με βάση τις τιμές της τελικής 

προσφοράς του Αναδόχου και τις νέες τιμές μονάδος όσο και επί του συνόλου των 

δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την εκτέλεση 

απολογιστικών εργασιών, σύμφωνα με τα άρθρα 126 του Ν. 4412/2016. όπως ισχύει 

και Ε-897-154 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. και το οποίο υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. 

β)  Σε 24% για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που υπολογίζεται στο συνολικό 

προϋπολογισμό του έργου και βαρύνει τον κύριο του έργου. 

2. Τον ανάδοχο επίσης βαρύνουν: 

α) όλες τις προβλεπόμενες εκάστοτε κρατήσεις υπέρ τρίτων και φόρους, ασφαλιστικές 

ή μη εισφορές, δασμούς, φόρους εισοδήματος, τέλη χαρτοσήμου, τέλη διοδίων κλπ. 

(εκτός του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις που θα ισχύουν σε κάθε πληρωμή του 

κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοπράτησης μέχρι την ημερομηνία 

περάτωσης του έργου. 

β) οι πληρωμές για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 6 του Ν. 1239/82 και του 

Άρθρου 39 του Ν. 2065/92, με τις οποίες θεσπίζεται υποχρέωση των Αρμοδίων 

Δημοσίων Αρχών να ζητούν βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. για ύπαρξη ή μη οφειλής, για κάθε 

εξόφληση ή τμηματική καταβολή χρημάτων και να παρακρατούν την οφειλή για 

λογαριασμό του Ε.Φ.Κ.Α. 

γ) όλα τα σχετικά τέλη, του Άρθρου 20 του Ν. 2052/92, όπως ισχύει μετά την 

αντικατάστασή του με το Άρθρο 6 του Ν. 3481/2006 περί μηχανημάτων του έργου. 

3. Οι οικονομικοί φορείς εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη – μέλη της 

Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία 

για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Π.Ο.Ε. ή που έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βαρύνονται αποκλειστικά με όλες τις 

κρατήσεις υπέρ τρίτων και τους φόρους (δασμοί, τέλη, φόροι εισοδήματος, ασφαλιστικές 

και μη εισφορές), σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε χώρας. 

4. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καμιά ευθύνη δε φέρει για οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις του  

αναδόχου, που θα τον βαρύνουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος έργου. 

5. Διευκρινίζεται και τίθεται ως όρος ότι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δε θα επιβαρυνθεί με καμιά 

προμήθεια για Έλληνα ή αλλοδαπό αντιπρόσωπο, οίκου ή εταιρείας. Ρητά συνομολογείται 
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ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδοχή του παραπάνω όρου. 

 

 

Άρθρο 23ο: Μητρώο του έργου - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων 
- Παραλαβή 

1 Μετά το πέρας των εργασιών της παρούσας εργολαβίας (ολοκλήρωση κατασκευών, 

δοκιμών / ελέγχων και δοκιμαστικής λειτουργίας), ο Ανάδοχος υποχρεούται vα υποβάλει 

στη   Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

Απόφαση αριθ. ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 1956 Β/7-6-2017) του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών. 

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος δε δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την τήρηση και την 

παραγωγή του Μητρώου του Έργου. Η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στις τιμές 

του  "Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς" του Αναδόχου. Μετά την υποβολή του μητρώου 

του έργου θα ακολουθήσει έλεγχος ως προς την πληρότητα και επάρκειά του, 

προκειμένου να προωθηθούν οι περαιτέρω προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 

του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. διαδικασίες. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει: 

α) Λεπτομερή σκαριφήματα των εκτελεσθέντων έργων (όπου απαιτείται) και 

επιμετρητικά στοιχεία, τα οποία θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία DWG, 

Word, Excel) σε CD, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας. 

β) Τα αποτελέσματα των ελέγχων των υλικών, των τεχνικών έργων, καθώς και των 

απαιτούμενων δοκιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 20 της παρούσας και στις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 

γ) Κατάλληλες φωτογραφίες των διαφόρων φάσεων εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με 

τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα 

νομοθεσία. Οι φωτογραφίες θα υποβληθούν εκτυπωμένες, καθώς και σε ηλεκτρονική 

μορφή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 8 της παρούσας. 

δ) Έκθεση με υποδείξεις για τον τρόπο αποκαταστάσεων φθορών και ζημιών που 

τυχόν θα παρουσιαστούν μελλοντικά στο έργο. 

Τα ως άνω στοιχεία αποτελούν το Μητρώο του Έργου, θα είναι αριθμημένα και 

ταξινομημένα σε φακέλους, θα συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα σε τέσσερα (4) 

αντίτυπα βιβλιοδετημένα σε τεύχη με τίτλο "ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ". Στους τίτλους των 

σχεδίων και των τευχών, θα υπάρχει η ένδειξη "ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ". 

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος δε δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την τήρηση και την 

παραγωγή του Μητρώου του Έργου. Η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στις τιμές του 

"Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς" του Αναδόχου. 

Μετά την υποβολή του μητρώου του έργου θα ακολουθήσει έλεγχος ως προς την 

πληρότητα και επάρκειά του, προκειμένου να προωθηθούν οι περαιτέρω προβλεπόμενες 

από το Κανονιστικό Πλαίσιο Υλοποίησης της Σύμβασης διαδικασίες. 

2 Ο χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης των έργων μετά την πάροδο του 

οποίου ενεργείται η παραλαβή, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες και θα ξεκινήσει 
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ταυτόχρονα με την δωδεκάμηνη περίοδο Δοκιμαστικής Λειτουργίας. Κατά τα λοιπά, 

ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο  Ε-897-171 και στην παρ. 8 του Άρθρου Ε-897-159 

του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

3 Γενικότερα για την ολοκλήρωση, την υποχρεωτική συντήρηση του έργου και την 

παραλαβή έχουν εφαρμογή τα Άρθρα Ε-897-168, Ε-897-169,   Ε-897-171 και Ε-897-172 

του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

4 Κατά τη φάση της παραλαβής του έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ο Ανάδοχος υποχρεούται αποκλειστικά με δαπάνες  του να εκτελέσει 

και να αποκαταστήσει πλήρως ερευνητικές τομές ποσότητας (σε αριθμό) ίσης με το 2‰ 

του συνολικού εκτελεσθέντος μήκους αγωγών. Έτσι καθίσταται δυνατός ο έλεγχος καλής 

εκτέλεσης του έργου τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά (έλεγχος διαστάσεων τάφρου, 

έλεγχος υλικών, κ.λπ.). Η επιλογή των συγκεκριμένων θέσεων που θα εκτελεσθούν οι 

ερευνητικές τομές, θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής 

συντήρησης και λειτουργίας με βάση το μητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και 

συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου, σύμφωνα με 

την παρ. 14  του άρθρου Ε-897-172 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. και τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 

ΔΝΣγ.πολ.38108/ΦΝ466/5-4-2017 (ΦΕΚ 1956 / Β’ / 7-6-2017) απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών. 

6 Επισημαίνεται ότι ο Φ.Α.Υ. καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την παραλαβή του 

έργου. Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το 

παραλαμβανόμενο έργο, έχει καταρτιστεί   Φ.Α.Υ. και ότι αυτός είναι ενημερωμένος, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 13 του άρθρου Ε-897-172 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ.. Η 

παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και 

η επιτροπή δε θα προβαίνει στην παραλαβή, εάν δεν υφίσταται ο Φ.Α.Υ. ή εάν αυτός δεν 

είναι αρκούντως ενημερωμένος. 

7 Στο πρωτόκολλο παραλαβής θα αναφέρεται ακόμα ότι ο Φ.Α.Υ. εφαρμόστηκε και 

ενημερώθηκε ή ότι συμπληρώθηκε με τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρμογή των 

παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων. 

8 Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα Ε-897-172  και  Ε-897-168 του 

Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

Άρθρο 24ο: Αναθεώρηση τιμών 

Οι συμβατικές τιμές εκτέλεσης του έργου αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Άρθρου Ε-897-153 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

Άρθρο 25ο: Εκρηκτικά 

Χρήση εκρηκτικών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. 

 

Άρθρο 26ο: Εξασφάλιση υπάρχουσας ροής ομβρίων και λυμάτων καθώς και 

κυκλοφορίας 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη με ευθύνη του και χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, τα 
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προσήκοντα μέτρα κατά την εκτέλεση των αποχετευτικών εργασιών της εργολαβίας του, στις 

διάφορες περιοχές, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ροή των ομβρίων και των λυμάτων στα 

ρέματα και στους αγωγούς γενικά, καθώς και η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, τόσο από 

τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων στις περιοχές αυτές, όσο και από την εναπόθεση 

των υλικών. 

Καμία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρηστία οδού ή πεζοδρομίου δεν επιτρέπεται να 

πραγματοποιηθεί, πριν να εγκριθεί αρμοδίως και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον 

ανάδοχο της προσωρινής διαβάσεως των τροχοφόρων ή των πεζών, αναλόγως δια 

παρακαμπτήριων οδών (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις). 

 

Άρθρο 27ο: Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) - Φάκελος Ασφαλείας και 

Υγείας (Φ.Α.Υ.) 

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται, εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης και πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, να συντάξει και να υποβάλλει 

προς έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 305/96 "Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57 της Ε.Ο.Κ." (ΦΕΚ 212Α/29.8.96) και στη 

λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. 

Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. θα συντάσσονται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της παρούσας Ε.Σ.Υ., 

με                   τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/29.8.96), στην υπ' αριθ. 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/889/27.11.02  απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 16Β/14.1.03), στην υπ’ αριθ. 

6952/14.2.2011 (ΦΕΚ 420Β/16.3.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ και ΥΜΕΔΙ 

και στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. Η υποβολή και έγκρισή τους θα γίνεται σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας ΕΣΥ και θα αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του 

παρόντος έργου. 

Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. υποβάλλονται εις διπλούν. Ένα αντίτυπο παραμένει στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία, ενώ τα δεύτερα επιστρέφονται εγκεκριμένα και πρέπει να παραμένουν στο χώρο 

του εργοταξίου κατά την εκτέλεση του έργου, όπου θα είναι στη διάθεση των  ελεγκτικών 

αρχών. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των 

Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. Την ευθύνη για τυχόν παράλειψη κατάρτισης του Σ.Α.Υ. και του Φ.Α.Υ. έχει 

ο Ανάδοχος του έργου. 

Το Σ.Α.Υ. θα συνοδεύεται από όλα τα νομοθετικά κείμενα στα οποία γίνεται αναφορά στο 

Παράρτημα περί μέτρων πρόληψης και αποτροπής κινδύνων, τα οποία κείμενα νοούνται ως 

αναπόσπαστο μέρος αυτού. 

Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. πρέπει να αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των 

εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 

να δίνεται πριν την έναρξη των εργασιών στην αναπροσαρμογή του Φ.Α.Υ., ώστε αυτός να  

περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό πρόκειται να κατασκευαστεί. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φ.Α.Υ. συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής 

του και φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου. 
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Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 305/96, στην υπ' αριθ. 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/889/27.11.02 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 16Β/14.1.03), στην υπ' αρ. 

6952/14.2.2011 (ΦΕΚ 420Β/16.3.2011) κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.Κ.Α. και 

Υ.ΜΕ.ΔΙ. και στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 28ο: Διεύθυνση έργου από τον Ανάδοχο 

1. Το αργότερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

κατασκευής του έργου, θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους ο Διευθυντής Έργου και ο 

Προϊστάμενος εργοταξιακού γραφείου για λογαριασμό του αναδόχου.  

2. Ειδικότερα, ο Προϊστάμενος εργοταξιακού γραφείου θα είναι Διπλωματούχος 

Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. με δεκαπενταετή τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή 

αναλόγου μεγέθους και κατηγορίας έργων. 

3. Για την έγκριση του ανωτέρω προτεινόμενου Προϊστάμενου του εργοταξιακού 

γραφείου, ο Ανάδοχος, μαζί με το οργανόγραμμα της παρ. 8.3.4. της παρούσας ΕΣΥ, 

θα υποβάλει στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά 

λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν στα προσόντα και στην εμπειρία του. Η 

Υπηρεσία μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να μην δώσει την έγκρισή της για τον 

προτεινόμενο, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα 

απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την ανωτέρω θέση. Ο 

Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει 

άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει μόνιμα στο 

προσωπικό του εργοταξιακού γραφείου ειδικός τεχνικός διερμηνέας. 

4. Ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για 

το υπόψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα 

οφείλεται μόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν με εκτός εργοταξίου απασχόληση 

που αφορά στο υπόψη έργο. Όταν ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου 

απουσιάζει, ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αναπληρωτής του που θα έχει 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

5. Ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του 

εργοταξίου, περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών 

ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε 

εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου 

(παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κτλ). 

6. Ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αρμόδιος για την έγκαιρη, 

έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Γι’ αυτό πρέπει να υποβάλει στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το διορισμό 

του και τις ευθύνες του. Ομοίως και ο αναπληρωτής του. 

7. Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει  έγγραφα την έγκρισή 

της για τον ορισμό του προϊστάμενου του εργοταξιακού γραφείου ή του αναπληρωτή 

του, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους απομακρύνει και να τους αντικαταστήσει 

με άλλους, των οποίων ο διορισμός θα υπόκειται στην έγγραφη έγκριση της 

Υπηρεσίας.  
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8. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία 

περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, 

ο δε ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος 

απέναντι στην Υπηρεσία. 

Άρθρο 29ο: Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού 

1. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση, πρόσληψη και κινητοποίηση 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όλου του προσωπικού που απαιτείται για την 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, επιστημονικού ή 

άλλου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και για την παροχή σε αυτό των μέσων, 

εργαλείων κτλ. για την άσκηση των καθηκόντων του.  Σχετικά ισχύουν τα οριζόμενα 

στις παρ. 5 και παρ.8 του άρθρου Ε-897-138 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

2. Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να 

εφοδιαστεί με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, με ευθύνη, 

μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική 

και λοιπή νομοθεσία. 

Άρθρο 30ο:  Εργατική νομοθεσία 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου Ε897-138 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

Άρθρο 31ο:  Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία –αργίες και 

εορτές 

1. Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του 

αρμόδιου Υπουργείου για τις εκτελούμενες κατά περίπτωση εργασίες. 

2. Ενώ κατ’ αρχή θα πρέπει να αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται με την προστασία ζωής ή 

περιουσίας ή ασφάλειας των έργων ή για να καταστεί δυνατή η τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος, επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και 

εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από την 

Ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν 

δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω 

εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες  και να τηρεί 

όλους τους Νόμους και κανονισμούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον 

καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά 

τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση, 

αναλαμβάνοντας και όλες τις δαπάνες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής 

απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία. 

3. Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται 

απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου 

προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης 

από τις αρμόδιες Αρχές. 

4. Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό 

δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου. 
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5. Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με 

δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού 

του, του κοινού και εν γένει κάθε φύσης κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα μέσα, 

που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε 

άποψη ορθή εκτέλεση των εργασιών. 

6. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία για ηχορύπανση 

και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου.  

Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές ώρες θα πρέπει να αποφεύγεται 

εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και να λαμβάνονται κατάλληλα 

προς τούτο μέτρα. 

Άρθρο 32ο:  Υποδομές εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του όλες τις διευκολύνσεις σε 

υποδομές που σχετίζονται με την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και 

την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού του.  

2. Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του 

Αναδόχου και θεωρούνται ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 

Άρθρο 33ο:  Προσωπικό Αναδόχου 

1. Όλα τα στελέχη, τα οποία θα απασχοληθούν στο έργο, θα συμπεριληφθούν 

επωνύμως στο Οργανόγραμμα Εργοταξίου (του άρθρου 7 της παρούσας ΕΣΥ και της 

παρ. 4, Άρθρου Ε897-145 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ.) του Αναδόχου. Το οργανόγραμμα θα 

συνοδεύεται από τα βιογραφικά σημειώματα και από τα πιστοποιητικά εμπειρίας των 

προαναφερόμενων στελεχών. 

2. Στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 7. της παρούσας ΕΣΥ, ο Ανάδοχος πρέπει 

να υποβάλει οριστικό οργανόγραμμα εργοταξιακού προσωπικού που θα τεθεί υπόψη 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο και αποδοχή ως προς την ελάχιστη κάλυψη 

των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου και την ελάχιστη απαιτούμενη στελέχωση 

σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου. 

3. Ειδικότερα ο Ανάδοχος εκτός από το διορισμό του Διευθυντή Έργου, καθώς και του 

Προϊστάμενου του εργοταξιακού γραφείου και του αναπληρωτή του, υποχρεούται να 

στελεχώσει μόνιμα τις εργοταξιακές του λειτουργίες με ειδικευμένο και έμπειρο 

προσωπικό, αναγκαίο επί τόπου του έργου για την επαρκή καθοδήγηση, 

παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Από το ανωτέρω προσωπικό, θα πρέπει να 

καλύπτονται και οι αρμοδιότητες υπεύθυνου χρονικού προγραμματισμού και ελέγχου 

της προόδου του έργου, υπεύθυνου ποιότητας έργου και υπεύθυνου υγιεινής και 

ασφάλειας.  

4. Στο προσωπικό του αναδόχου θα περιλαμβάνονται απαραίτητα, κατ' ελάχιστον οι 

τεχνικοί που αναφέρονται στην παράγραφο 26.6 της Διακήρυξης του έργου. 

5. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων 

ώστε να προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή 

κατά οποιοδήποτε τρόπο ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του προσωπικού του 

και για τη διατήρηση ομαλών συνθηκών και την προστασία προσώπων και 

περιουσιών στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς. 
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6. Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει την απομάκρυνση μέλους 

ή μελών του προσωπικού του Αναδόχου από το έργο, οπότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να τους απομακρύνει και να τους αντικαταστήσει με άλλους, των οποίων 

ο διορισμός θα υπόκειται στους όρους της παρούσας παραγράφου.  Επίσης, η 

Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει τη στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο 

προσωπικό, όποτε, κατά την κρίση της, γίνεται απαραίτητο. 

7. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία 

περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, 

ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος 

απέναντι στην Υπηρεσία. 

Άρθρο 34ο:   Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο1 - 

Διευκολύνσεις της κυκλοφορίας - Πινακίδες - Προσωρινές εγκαταστάσεις - 

Προστατευτικές κατασκευές 

Το παρόν άρθρο εντάσσεται στην παρούσα ΕΣΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο 

27/15-10-2012 «Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου 

σχετικού με τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο»  (Αρ. Πρωτ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ./369/ ΥΠΟΜΕΔΙ), ως ισχύει με το Ν. 4412/16, καθώς και ως τροποποιήθηκε με 

την μεταγενέστερη Υ.Α. 14867/825/2014 (ΦΕΚ 1241/Β/15-5-2014) περί απλοποίησης 

διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά 

έργα. 

Και ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 

προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε 

να εξαλείφονται  ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών 

ασθενειών κατά τη φάση κατασκευής του έργου: Π.Δ. 305/96 (άρθρα 7–9), παρ. 6 του 

άρθρου Ε-897–138 του   Τ.Κ.Π.Υ.Σ., pτου Ν. 3850/102 (άρθρο 42). 

2. Στο πλαίσιο της ευθύνης του, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

α.  Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης 

έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα (παρ. 6 άρθρου Ε-897-138 του 

Τ.Κ.Π.Υ.Σ.). 

β.  Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο  

Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.01, ΔΕΕΠΠ/85/14.5.01 και 

ΔΙΠΑΔ/οικ889/27.11.02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις 

ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη 

φάση της μελέτης και της κατασκευής   του έργου: άρθρο Ε-897-138 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ.. 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 

                                                
1  H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 1 σε συνδυασμό με το Παράρτημα Ι του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/96. 
2  O Ν.3850/10 "Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων", Άρθρο 2, καταργεί 

διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν. 1568/85, Π.Δ.294/88, Π.Δ. 17/96, κλπ. 



 
 

  

ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ  ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, E-897 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

  51  

μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη 

συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας: Π.Δ. 1073/81 (άρθρο 111), Π.Δ. 

305/96 (άρθρα 10, 11), Ν. 3850/10 (άρθρα 42 – 49). 

Για τη σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η 

γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να 

κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας 

(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη 

εξειδικευμένη εταιρεία). 

3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 

ακόλουθα: 

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση – Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) – Φάκελος  

Ασφαλείας Υγείας (Φ.Α.Υ.) και συγκεκριμένα: 

α.  Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, 

την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη 

διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα 

ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι, ή ο προβλεπόμενος όγκος 

εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: Π.Δ. 305/96 (άρθρο 3, παρ. 12 και 13). Η 

γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του Άρθρου 12 του Π.Δ. 

305/96. 

β.  Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ., τα οποία αποτελούν 

τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής), σύμφωνα με το Π.Δ. 

305/96 (άρθρο 3, παρ. 8) και την Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η 

οποία ενσωματώθηκε στo άρθρο Ε-897-138 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ και άρθρο Ε-897-172 του 

Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. της μελέτης 

(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την 

Υπηρεσία), σύμφωνα με τη μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την 

κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του κ.λπ. (μέθοδος κατασκευής, 

ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός 

κλπ.). 

δ. Να αναπροσαρμόσει τα Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ., ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που 

θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα 

απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και 

υγείας: Π.Δ. 305/96 (άρθρο 3, παρ. 9) και Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία ενσωματώθηκε στο άρθρο Ε-897-138 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ.. 

ε.  Να τηρήσει τα Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π.Δ. 305/96 

(άρθρο 3, παρ. 10) και Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9Δ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και 

να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και στο Φάκελο 

Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.). 

 Το Σ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους 

εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο 
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κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

 Αντίστοιχα ο Φ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για 

όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόμενο του Σ.Α.Υ. και του Φ.Α.Υ. αναφέρεται στο Π.Δ. 305/96 (άρθρο 3, 

παρ. 5 – 7) και στις Υ.Α.: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (άρθρο 3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9) Του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., οι οποίες ενσωματώθηκαν στο άρθρο Ε-897-138 του 

Τ.Κ.Π.Υ.Σ. και Ε-897-172 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης Σ.Α.Υ. προβλέπεται σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (άρθρο 

3, παρ. 4), όταν: 

i. απαιτείται Συντονιστής στη φάση μελέτης, δηλαδή όταν θα απασχοληθούν  

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή, 

ii. οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.Δ. 

305/96 (άρθρο 12, Παράρτημα ΙΙ), 

iii. απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, 

iv. για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή 

του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας 

και Υγείας (Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ.) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας 

σύμφωνα με το Άρθρο 7, παρ. 1, εδάφιο α' του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 

249Α/25.11.2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27.3.2012 εγκύκλιο του Ειδ. 

Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο Φ.Α.Υ. καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την παραλαβή κάθε Δημόσιου 

Έργου: Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία ενσωματώθηκε στο 

άρθρο Ε-897-172 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ.. 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φ.Α.Υ. φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του 

Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π.Δ. 305/96 (άρθρο 3, 

παρ. 11) και Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9Δ) του (τ.) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και την κατάρτιση του Φ.Α.Υ. 

περιλαμβάνονται στην Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31.3.2008 του (τ.) 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση 

στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

α.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 

πενήντα (50) εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (άρθρο 8, παρ. 1 και άρθρο 

12, παρ. 4). 

β.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 

έργο πενήντα (50) και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (άρθρο 8, παρ. 

2 και άρθρα 4 – 25). 

γ.  Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή 

σε άτομα εκτός της επιχείρησης, ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 
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Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

 Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 

Ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, 

συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής (Ν. 3850/10 άρθρο 9). 

δ.  Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου, καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και 

ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 

στοιχείων: 

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον Ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 

εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την 

υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που 

εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους (Ν. 3850/10 άρθρο 43, παρ. 1α και παρ. 3 – 8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, στο οποίο θα 

αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας (Ν. 

3850/10 άρθρο 14, παρ. 1 και άρθρο 17, παρ. 1). 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

 Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και 

θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

 Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή 

του ιατρού εργασίας (Ν. 3850/10, άρθρο 20, παρ. 4), οφείλει να αιτιολογεί τις 

απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας 

(Ε.Υ.Α.Ε.) ή στον               εκπρόσωπο των εργαζομένων, των οποίων η σύσταση και οι 

αρμοδιότητες προβλέπονται από τα Άρθρα 4 και 5 του Ν. 3850/10. 

 Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 

μόνο. 

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 

ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών (Ν. 3850/10 άρθρο 

43, παρ. 2β). 

 Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων 

ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 

πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 

οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 

24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί 

αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των 

αιτίων του ατυχήματος (Ν. 3850/10 άρθρο 43, παρ. 2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 

ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών (Ν. 3850/10 

(άρθρο 43, παρ. 2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου (Ν. 3850/10 άρθρο 18, παρ. 9). 
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3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 

όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν 

την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (άρθρο 3, παρ. 14) σε 

συνδυασμό με την Υ.Α. 130646/1984 του Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α., από τις κατά τόπους Διευθύνσεις, 

Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες 

μηχανικούς του Αναδόχου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για τη 

διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά στα αποτελέσματα των ελέγχων  

ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κ.λπ.: Π.Δ. 

1073/81 (άρθρο 113), Ν. 1396/83 (άρθρο 8) και την Εγκύκλιο 27 του ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. 

ΔΕΕΠΠ/208 /12.9.2003. 

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Ημερολόγιου Μέτρων 

Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ.Α.Υ. κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται 

με το ΗΜΑ. 

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο ΗΜΑ κάθε αναθεώρηση και 

εμπλουτισμός του Σ.Α.Υ. και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των 

αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του Σ.Α.Υ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών 

στο εργοτάξιο 

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου – Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, 

τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας: 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 

εργοταξίου, με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: 

Π.Δ.105/95, Π.Δ.305/96 (άρθρο 12, Παράρτ. IV, μέρος Α, παρ. 18.1). 

β.  Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων 

αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από 

τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 75 – 79), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, 

Παράρτ. IV, μέρος Β, τμήμα II, παρ. 2). 

γ.  Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους και τα απαιτούμενα μέτρα 

προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: Π.Δ. 

1073/81 (άρθρα 92 – 95), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, Παράρτ. IV, μέρος Α, παρ. 6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου 

διαφυγής – διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 

εργαζόμενους, πρόληψη – αντιμετώπιση πυρκαγιών και επικίνδυνων εκρήξεων ή  

αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων κ.λπ.: Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 92 – 96), Π.Δ. 
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305/96 (άρθρο 12, Παράρτ. IV, μέρος Α, παρ. 3, 4, 8 – 10), Ν. 3850/10 (άρθρα 30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού 

εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, 

κ.λπ.): Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 109, 110), Ν. 1430/84 (άρθρα 17, 18), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 

12, Παράρτ. IV, μέρος Α, παρ. 13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 

ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κ.λ.π., εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων 

σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και 

τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 102 – 108), Ν. 1430/84 

(άρθρα 16 – 18), Κ.Υ.Α. Β.4373 / 1205/93 και  οι τροποποιήσεις αυτής Κ.Υ.Α. 8881 / 94 

και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (άρθρο 9, παρ. γ). 

4.2 Εργοταξιακή σήμανση   –   σηματοδότηση,   συστήματα   ασφαλείας,   φόρτωση   

– εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

α.  Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση 

των  πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με: 

• Την Υ.Α. αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16.2.2011 του Υ.Π.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: "Οδηγίες Σήμανσης 

Εκτελούμενων Έργων" (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ, τεύχος 7). 

• Την Κ.Υ.Α. αριθ.6952/14.2.2011 του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και Υ.Π.Υ.ΜΕ.ΔΙ. "Υποχρεώσεις και  

μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία 

πεζών". 

• Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν. 2696/99 (άρθρα 9 – 11 και άρθρο 

52), όπως ισχύει. 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 

οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (άρθρα 47, 48), όπως 

ισχύει. 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί 

τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 

συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 

φωτισμού εργοταξίου κλπ.: Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 75 – 84), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 8.δ και 

άρθρο 12, Παράρτ. IV, μέρος Α, παρ. 2), Ν. 3850/10 (άρθρα 31, 35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων 

στοιχείων: Π.Δ. 216/78, Π.Δ. 1073/81 (άρ. 85 – 91), Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (άρθρο 8), Π.Δ. 

305/96 [άρθρο 8 (γ, ε, στ, ζ) και άρθρο 12, Παράρτ. IV, μέρος Α, παρ. 11 και μέρος Β, 

τμήμα ΙΙ, παρ. 4], Ν. 2696/99 (άρθρο 32), όπως ισχύει. 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: 

 α) κραδασμούς: Π.Δ. 176/05, β) θόρυβο: Π.Δ. 85/91, Π.Δ. 149/06, γ) προφυλάξεις της 
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οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π.Δ. 397/94, δ) 

προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν. 3850/10 (άρθρα 36 

– 41), Π.Δ. 82/10. 

4.3  Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας – αποδεικτικά στοιχεία αυτών 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων Π.Δ. 

304/00 (άρθρο 2). 

α. Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και το χειρισμό των μηχανημάτων 

(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, 

των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες 

ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες 

κ.λ.π.): Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 17, 45 – 74), Ν. 1430/84 (άρθρα 11 – 15), Π.Δ.  113/12,  

Π.Δ. 31/90, Π.Δ. 499/91, Π.Δ.395/94 και οι τροποποιήσεις αυτού: Π.Δ. 89/99, Π.Δ. 304/00 

και Π.Δ. 155/04, Π.Δ. 105/95 (Παράρτ. IX), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, Παράρτ. IV, μέρος Β, 

τμήμα ΙΙ, παρ. 7 – 9), Κ.Υ.Α. 15085/593/03,  Κ.Υ.Α. οικ 21867/16, Κ.Υ.Α. αρ. Δ13ε/4800/03, 

Π.Δ. 57/10, Ν. 3850/10 (άρθρα 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, Παράρτ. IV, μέρος Β', τμήμα 

ΙΙ, παρ. 7.4 και 8.5) και το Π.Δ. 304/00 (άρθρο 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής 

στοιχεία: 

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας. 

2. Άδεια κυκλοφορίας. 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης). 

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, Παράρτ. 

IV, μέρος Β', τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π.Δ. 89/99 (Παράρτ. II, παρ. 

2.1). 

 Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει το χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση – 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού, στο οποίο θα 

καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων, σύμφωνα με το Π.Δ. 89/99 (άρθρο 

4α, παρ. 3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης 

και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 

15085/593/03 (άρθρο 3 και άρθρο 4, παρ. 7). 

5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας 

στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των 

εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των 

εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα: 
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5.1 Κατεδαφίσεις 

Ν. 495/76, Π.Δ. 413/77, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 18 – 33, 104), Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (άρθρο 

7), Υ.Α. 31245/93, Ν. 2168/93, Π.Δ. 396/94 (άρθρο 9, παρ. 4, Παράρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21 

– γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροποποιήσεις αυτής: Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 και 

Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, Παράρτ. IV, μέρος Β, τμήμα II, παρ. 11), 

Κ.Υ.Α. 3329/89 και η τροποποίηση αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π.Δ. 455/95 και η 

τροποποίηση αυτού Π.Δ. 2/06, Π.Δ. 212/06 και Π.Δ. 128/16, ΚΥΑ 4229/395/13, όπως ισχύει. 

5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων κ.λ.π.), αντιστηρίξεις 

Ν. 495/76, Π.Δ. 413/77, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 2 – 17, 40 – 42), Υ.Α. αριθ. 3046/304/89 

(άρθρο 8 – ασφάλεια αντοχή κτιρίων, παρ.4), Κ.Υ.Α. 3329/89 και η τροποποίηση αυτής: 

Υ.Α.Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π.Δ. 396/94 (άρθρο 9, παρ. 4, Παράρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 

3009/2/21 – γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροποποιήσεις αυτής: Υ.Α. 

Φ.6.9/13370/1560/95 και Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, Π.Δ. 455/95 και η τροποποίηση 

αυτού:    Π.Δ. 2/06, Π.Δ. 128/16 και Π.Δ. 128/16, Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, Παράρτ. IV, μέρος Β, 

τμήμα ΙΙ, παρ. 10). 

5.3 Ικριώματα και κλίμακες, οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, εργασίες σε ύψος, 

εργασίες σε στέγες 

Π.Δ.778/80, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 34 – 44), Ν. 1430/84 (άρθρα 7 – 10), Κ.Υ.Α. 

16440/Φ.10.4/445/93, Π.Δ. 396/94 (άρθρο 9, παρ. 4, Παράρτ. ΙΙΙ), Π.Δ. 155/04, Π.Δ. 

305/96 (άρθρο 12, Παράρτ. IV, μέρος Α, παρ. 1, 10 και μέρος Β, τμήμα ΙΙ, παρ. 4 – 6, 14). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής και λοιπές θερμές εργασίες 

Π.Δ. 95/78, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 96, 99, 104, 105), Π.Δ. 70/90 (άρθρο 15), Π.Δ. 396/94 

(άρθρο 9, παρ. 4, Παράρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 9, Απόφ. 15005 Φ.700.9/2021, Κ.Υ.Α. 

αριθ. οικ.74124/ΔΤ8Ν 1431/2016.  

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές κλπ.) 

Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 26 – 33, άρθρο 98), Υ.Α. 3046/304/89, Π.Δ. 396/94 

(άρθρο 9, παρ. 4, Παράρτ. ΙΙΙ), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, Παράρτ. IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, παρ. 

12). 

5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων 

Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής 

ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών 

ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6,00 m κάτω από την επιφάνεια της 

γης. 

Ν.495/76, Π.Δ. 413/77, Π.Δ. 225/89, Κ.Υ.Α. 3329/89 και η τροποποίηση αυτής: Υ.Α. 

Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, Π.Δ.396/94 (άρθρο 9, παρ.4, Παράρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροποποιήσεις αυτής: Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 και Υ.Α. 

Φ6.9/25068/1183/96, Υ.Α. 3009/2/21 – γ/94, Π.Δ. 455/95 και η τροποποίηση αυτού: Π.Δ. 

128/06, Π.Δ. 128/16, Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, Παράρτ. IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, παρ. 10). 

6. Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις 

που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

"ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ" 

A. ΝΟΜΟΙ Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Ν. 1396/83  Υ.Α. 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 126/Α/83 Κ.Υ.Α. 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 49/Α/84 Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 147/Α/93 Κ.Υ.Α. αρ. οικ. Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

 ΦΕΚ 57/Α/99 Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

Ν. 3542/07    

 ΦΕΚ 50/Α/07 Υ.Α. αρ. οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

Ν. 3850/10  Υ.Α. 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

Ν. 4030/11 ΦΕΚ 84/Α/10 Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

Ν. 4412/16 ΦΕΚ 249/Α/12 Υ.Α. 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

Π.Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 

Π.Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78   

Π.Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Κ.Υ.Α. αρ. οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 

  Κ.Υ.Α. αρ. οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

"ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ" 

Π.Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 Κ.Υ.Α. αρ. 6952/11  

Π.Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 Υ.Α. 3046/304/89 ΦΕΚ 420/Β/11 

Π.Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 59/Δ/89 

Π.Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 Υ.Α. αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1035/Β/00 

Π.Δ. 395/94  Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 1176/Β/00 

Π.Δ. 396/94  Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

Π.Δ. 397/94  Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 266/Β/01 

Π.Δ. 105/95 ΦΕΚ 220/Α/94 Υ.Α. ΔΜΕΟ/Ο/613/11 ΦΕΚ 16/Β/03 

  Υ.Α. 4229/395/2013 ΦΕΚ 905/Β/11 

Π.Δ. 305/96 ΦΕΚ 221/Α/94 Κ.Υ.Α. οικ.21867/2016 ΦΕΚ 318/Β/13 

Π.Δ. 89/99 ΦΕΚ 212/Α/96 Πυροσβεστική διάταξη 9, ΦΕΚ 3276/Β/16 

ΦΕΚ 4704/Β/18 

Π.Δ. 304/00 ΦΕΚ 94/Α/99 Απόφ. 15005.Φ.700.9/2021 ΦΕΚ 155/Β/96 
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Π.Δ. 155/04 ΦΕΚ 241/Α/00 Δ. ΕΓΚΥΚΛΙOΙ 

Π.Δ. 176/05 ΦΕΚ 121/Α/04 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠΠ/208/12.9.03 

Π.Δ. 149/06 ΦΕΚ 227/Α/05 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΠΑΔ/ 

 ΦΕΚ 159/Α/06  οικ/215/31.3.08 

Π.Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

ΦΕΚ 145/Α/10 

ΦΕΚ 97/Α/10 

ΦΕΚ 198/Α/12 

ΦΕΚ 228/Α/16 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ. ΠΡ. 10201/12 

Π.Δ. 82/10   ΑΔΑ: Β4Λ1Λ – ΚΦΖ 

Π.Δ. 57/10 

Π.Δ. 113/12 

Π.Δ. 128/16 

   

    

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνεται και να εφορμόζει οποιαδήποτε νέα σχετική 

νομοθεσία, τυχόν τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις της υφιστάμενης. 

7. Επιπλέον: 

α) Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει κάθε φορά το ανάλογο, για κάθε περίπτωση μέτρο 

ασφαλείας, κατά το στάδιο της εκτέλεσης των έργων, για την πρόληψη οποιουδήποτε 

ατυχήματος ή ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες 

για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από υπαιτιότητα αυτού, ή του εργατοτεχνικού 

προσωπικού του. 

 Η αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της κάθε 

επιμέρους εργασίας, καθώς και από την εντολή για την εκτέλεση της εργασίας από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέχρι και την πλήρη αποκατάσταση της όποιας τομής έχει 

πραγματοποιήσει στο έδαφος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους γενικούς όρους της  

παρούσας. 

β) Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή προσωρινών 

παρακαμπτηρίων της οδού επί της οποίας εκτελείται η κατασκευή των έργων, 

εγκρινόμενων από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, προς την ομαλή και ακώλυτη διεξαγωγή 

της κυκλοφορίας κατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων. 

γ)  Υποχρεούται επίσης να μεριμνήσει για την πλήρη και σύμφωνα προς τις ισχύουσες 

διατάξεις του Κ.Ο.Κ. σήμανση ημέρας και νύκτας των χώρων του εργοταξίου του, με τις 

κατάλληλα κάθε φορά πινακίδες, φανούς. κ.λπ., προς καθοδήγηση της κυκλοφορίας 

πεζών και τροχοφόρων, σύμφωνα με Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003, (ΦΕΚ 

946/Β/9.7.2003)  και το Ν. 2696/23.3.99 "Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" όπως 

ισχύει. 

http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-dipadoik5022003-fek-946b-972003
http://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-dipadoik5022003-fek-946b-972003
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 Σε επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα  

σπιθηρίζοντα σήματα (FLASH LIGHTS). 

δ)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εμποδίου εγκεκριμένου από την Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε., στο οποίο θα αναγράφονται τόσο τα στοιχεία του κυρίου του έργου όσο και του 

υπεύθυνου Αναδόχου. Τα εμπόδια αυτά θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία του έργου 

(αρχή, τέλος και σε ενδιάμεσα σημεία αναλόγως του μήκους του εκτελούμενου έργου) και 

πάντως σε αριθμό όχι ολιγότερο των δύο ανά πενήντα μέτρα. 

 Ο κύριος του έργου επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει τον τύπο του 

εμποδίου και την τροποποίηση αυτή να τη γνωστοποιήσει κατά την εγκατάσταση του 

αναδόχου στα έργα μετά την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης. 

 Υπόδειγμα σε σχέδιο (υπό κλίμακα 1:10) του εγκεκριμένου τύπου εμποδίου θα χορηγείται 

στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης. 

Κατά μήκος των ανοικτών σκαμμάτων στο έργο είναι απαραίτητη η τοποθέτηση 

προστατευτικών εμποδίων (μπαριέρες) οριοθέτησης των έργων που εκτελούνται, για τη 

σήμανση – περίφραξη του εργοταξίου, την οριοθέτηση της κυκλοφορίας και την προστασία 

των πεζών και οχημάτων. 

ε)  Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι 

διαμονής, εργαστήρια, γραφεία, κ.λπ.) για την εκτέλεση των έργων της εργολαβίας, θα 

ανεγερθούν σε θέσεις επιτρεπόμενες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τις άλλες  

αρμόδιες αρχές, με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος και συντηρεί αυτές σε καλή 

κατάσταση, υποχρεούμενος συγχρόνως στην άμεση καθαίρεση και αποκομιδή των  

προϊόντων τους, μετά το πέρας των εργασιών. 

στ) Σε όσες  περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη  ή προστασία  γειτονικής  κατασκευής, ο       

Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, καθώς και στη λήψη κάθε 

άλλου μέτρου για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών προς τρίτους ή και προς το έργο, από 

τυχόν καταπτώσεις, κ.λπ. 

ζ) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων, κλπ., υποχρεούται να 

ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις, κατά τη διάρκεια εκτελέσεως  

του έργου, απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των 

διαφόρων αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας, κ.λπ. 

η) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τα αναφερόμενα στα Άρθρα 9, 47 και 48 του 

Ν.2696/23.3.99, όπως ισχύει.  

θ)  Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί υποχρεωτικά τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 305/28.8.96 (ΦΕΚ 

21Α/29.8.96) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57 

της Ε.Ο.Κ.", καθώς και την υπ΄αριθ. 6952/14.2.2011(ΦΕΚ 420Β/16.3.2011) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΚΑ. και ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. «Υποχρεώσεις και μέτρα για την 

ασφαλή διέλευση πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων 

και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

ι)   Επιπρόσθετα: 

 Ο Ανάδοχος θα διατηρεί τον εργοταξιακό χώρο καθαρό και τακτοποιημένο έως τη λήξη 
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της υπόψη σύμβασης και θα συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις υγιεινής των 

αρμοδίων αρχών. Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκαταστήσει πλήρως το χώρο στην πρότερη μορφή του. 

 Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η ρίψη 

απορριμμάτων στο εργοτάξιο, οργανώνοντας και παρέχοντας αποτελεσματικό σύστημα 

συλλογής και απομάκρυνσης όλων των απορριμμάτων και θα λάβει μέτρα για την 

αποφυγή ρύπανσης από διαρροή λαδιού από τις δεξαμενές καυσίμων και θα 

κατασκευάσει δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης των ομβρίων υδάτων που έχουν 

ρυπανθεί. 

 Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τα έργα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα στο 

προσωπικό του, στο εργοταξιακό προσωπικό της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στους  

επισκέπτες του εργοταξίου και στο κοινό. Για λόγους ασφαλείας θα απαγορεύεται η 

είσοδος παιδιών και ζώων. 

 Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πραγματοποιείται επιθεώρηση ολόκληρου του 

εργοταξίου από τον εκπρόσωπο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και το συντονιστή 

ασφάλειας και υγείας του Αναδόχου, με σκοπό τον εντοπισμό ενδεχομένων μη ασφαλών 

συνθηκών εργασίας και τον προσδιορισμό των καλύτερων δυνατών λύσεων για την 

επίλυση των προβλημάτων αυτών. 

 Σε περίπτωση που η Διευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει ότι οι μέθοδοι εργασίας του Αναδόχου 

δεν είναι ασφαλείς ή ότι δεν υπάρχει επαρκής εξοπλισμός ασφαλείας, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να συμμορφωθεί άμεσα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει αμέσως τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για οποιοδήποτε ατύχημα 

είτε εντός είτε εκτός εργοταξίου, στο οποίο εμπλέκεται ο Ανάδοχος και από το οποίο 

προκύπτει τραυματισμός είτε προσώπου άμεσα συνδεδεμένου με το εργοτάξιο ή άλλων 

ενδιαφερομένων μερών. Η αρχική ειδοποίηση προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να 

γίνεται προφορικά, ενώ θα υποβάλλεται γραπτή έκθεση εντός 24 ωρών από το ατύχημα. 

ια) Ο Ανάδοχος θα εφοδιάσει κάθε εργαζόμενο και το προσωπικό της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας με κράνος ασφαλείας, φθορίζοντα επενδυτή και υποδήματα ασφαλείας. 

 Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα αποθηκεύσει στο εργοτάξιο όλο τον απαραίτητο 

εξοπλισμό ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων, του προσωπικού της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και   των   επισκεπτών.   Η   συντήρηση   και   o ανεφοδιασμός 

του εξοπλισμού θα γίνεται με την ευθύνη του συντονιστή ασφάλειας και υγείας του 

Αναδόχου. Ο εξοπλισμός θα φυλάσσεται σε προκαθορισμένο αποθηκευτικό χώρο στο 

εργοτάξιο. 

 Το προσωπικό και οι επισκέπτες θα είναι υποχρεωμένοι να φορούν καθ' όλη τη διάρκεια  

της εργασίας τους στο εργοτάξιο, κράνος και κατάλληλα υποδήματα ασφαλείας με  

μεταλλική επένδυση στα δάχτυλα και τις φτέρνες. 

 Ο Ανάδοχος θα προμηθεύει προστατευτικά γυαλιά και αναπνευστικές μάσκες και δε θα 

επιτρέπει στους εργαζομένους να εκτελούν εργασίες κοπής και τροχισμού εάν δε φορούν 

τον εξοπλισμό αυτό. 

ιβ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του, όπως προβεί στην 

πλήρη μελέτη και κατασκευή όλων των απαιτούμενων αντιστηρίξεων για την προστασία 
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του έργου, του προσωπικού του, των ιδιωτών, των ακινήτων, των οχημάτων κ.λπ., που 

θα βρίσκονται στο χώρο κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων. 

ιγ) Όλες οι εκσκαφές σε βάθος μεγαλύτερο του 1,0 m θα περιφράσσονται με προσωρινούς  

φράκτες με φθορίζουσες ταινίες, οι οποίοι θα τοποθετούνται σε κατάλληλη απόσταση από 

το άκρο της εκσκαφής. Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και θα 

ενημερώνει την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. πριν αρχίσει εργασίες σε υφιστάμενες                μονάδες ή 

σωληνώσεις. Θα προηγείται η υποβολή «Τεχνικής Έκθεσης» και προγράμματος 

εργασιών προς έγκριση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Όλος ο εξοπλισμός κατασκευής θα είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και θα 

συντηρείται κανονικά. Γερανοί και άλλος ανυψωτικός εξοπλισμός δε θα γίνονται δεκτοί στο 

εργοτάξιο, παρά μόνον εφόσον διαθέτουν πρόσφατο πιστοποιητικό δοκιμής φόρτισης. 

ιδ) Πριν την είσοδο σε φρεάτια, ή άλλους κλειστούς χώρους, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην 

αποστράγγιση, τον εξαερισμό και καθαρισμό των χώρων αυτών, χωρίς πρόσθετη 

αποζημίωση. Οι ανωτέρω χώροι θα διατηρούνται καθαροί έως ότου ολοκληρωθούν  

όλες οι εργασίες. 

 Δε θα προκληθούν ζημιές σε υπάρχοντα καλώδια και σωληνώσεις. 

 Επίσης ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε, καθ' όλη τη διάρκεια της 

κατασκευής των έργων, να μην υπάρξουν διαρροές καυσίμων ή λιπαντικών από τα 

μηχανήματα και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθούν, να αποφευχθεί η διάχυση 

σκόνης, που μπορεί να προκληθεί από υλικά (π.χ. άμμος, κ.λπ.) ή την εκτέλεση εργασιών 

(π.χ. εκσκαφές, διατρήσεις τοιχείων, κλπ.) 

ιε) Ο θόρυβος και άλλες οχλήσεις θα διατηρηθούν στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο και θα 

συμβαδίζουν με τα οριζόμενα στο άρθρο Γ της Α.Π. οικ 141028/8.2.2005   Απόφασης του 

ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Όλα τα μηχανήματα και τα εργαλεία 

που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιοχές, θα είναι χαμηλής στάθμης και θορύβου. 

 Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι 

εργαζόμενοί του εκτελούν τα καθήκοντά τους κατά το δυνατόν αθόρυβα, ιδιαίτερα όταν 

εργάζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

 Ο Ανάδοχος θα λάβει την έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ως προς τη διάταξη όλων 

των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού κατασκευής. Όλες οι εγκαταστάσεις και 

ο εξοπλισμός θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και θα τηρούνται όλοι οι 

κανόνες ασφαλείας. Η λειτουργία οποιουδήποτε στοιχείου της εγκατάστασης θα 

διακόπτεται όποτε, κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προκαλεί μη ανεκτά 

επίπεδα θορύβου και όχλησης. Ο Ανάδοχος θα παίρνει άμεσα μέτρα για την παύση 

θορύβου και όχλησης ή για την αντικατάσταση της εν λόγω                                 εγκατάστασης. Οι μηχανές 

βενζίνης ή πετρελαίου δε θα εκπέμπουν καυσαέρια πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. 

 Ο Ανάδοχος θα εκτελεί μετρήσεις της στάθμης θορύβου, όπου απαιτείται από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα υποβάλλει τα αποτελέσματα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Ο Ανάδοχος θα λάβει οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα απαιτηθούν, ώστε η διαμορφούμενη 

στάθμη θορύβου κατά την κατασκευή των έργων να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. 

ιστ) Η μεταφορά των υλικών από τον Ανάδοχο προς το εργοτάξιο θα γίνεται με κατάλληλα 
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οχήματα τα οποία δε θα επιτρέπουν διαρροή ή μετατόπιση του φορτίου τους. Τα    

μεταφορικά μέσα θα πληρούν όλες τις απαιτήσεις των Αρμοδίων Αρχών και της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Όποιο όχημα δεν πληροί τις απαιτήσεις αυτές ή άλλες 

απαιτήσεις των Αρμοδίων Αρχών και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, θα απομακρύνεται 

από το εργοτάξιο. 

 Ο Ανάδοχος θα είναι ενήμερος και θα συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις και τις 

συστάσεις των αρχών και της τροχαίας σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα 

μέτρα ασφαλείας της οδικής κυκλοφορίας. 

 Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει όλα τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και 

τις πινακίδες σήμανσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών και της 

τροχαίας, καθώς και τις απαιτήσεις του φορέα χρηματοδότησης. 

 Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει ότι οι εργασίες του δε θα 

προκαλούν αδικαιολόγητη όχληση στο κοινό. Ο Ανάδοχος δε θα εμποδίζει την ομαλή 

διεξαγωγή της κυκλοφορίας σε οδούς και οδικές αρτηρίες, εκτός εάν λάβει έγκριση από τις 

αρμόδιες αρχές. 

ιζ) Για τις τυχόν εργασίες ραδιογράφησης των εργοταξιακών ηλεκτροσυγκολλήσεων, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας με 

ευθύνη και δαπάνες του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση "Έγκριση 

κανονισμών ακτινοπροστασίας" (ΦΕΚ 216Β/5.3.2001). 

ιη) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πλήρως όλα τα αναφερόμενα στην ισχύουσα 

νομοθεσία περί πυρόσβεσης. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον 

εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και 

καθαριότητας, καθώς και να εξασφαλίσει όλα τα απαιτούμενα μέσα παροχής πρώτων 

βοηθειών. 

ιθ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πλήρως όλα τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/889/27.11.02 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 16Β/14.1.03), της οποίας τα 

Άρθρα αποτελούν όρους της παρούσας και η οποία επισυνάπτεται ως  Παράρτημα. 

Επίσης, υποχρεούται να εφαρμόζει και τα αναφερόμενα στο υπ' αριθ. 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/403/22.06.06 έγγραφο της ΔΙΠΑΔ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ με θέμα "Τήρηση στα 

εργοτάξια, βιβλίων ασφάλειας και υγείας και αποδεικτικών στοιχείων για τα μηχανήματα  

έργων". 

κ) Επισημαίνεται και τονίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα όσα αναφέρονται παραπάνω, ο 

Ανάδοχος παραμένει μόνος κύριος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη ασφάλεια 

των εργαζομένων, των ιδιωτών, ακινήτων, των οχημάτων, κ.λπ., που θα βρίσκονται στο 

χώρο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, για τη μελέτη και την κατασκευή όλων των 

απαιτούμενων αντιστηρίξεων, για τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων 

ασφαλείας, προστασίας και υγιεινής, καθώς και για την πλήρη τήρηση των σχετικών 

ισχυόντων κανονισμών και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

κα) Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των αναφερομένων στις παραπάνω παραγράφους 

νοούνται περιλαμβανόμενες στις τιμές του "Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς" του 

αναδόχου και δε δικαιούται γι' αυτές καμιά πρόσθετη αποζημίωση. 
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Άρθρο 35ο:  Ασφαλίσεις 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στον Ε.Φ.Κ.Α., όλο το προσωπικό που θα  

απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με τις περί Ε.Φ.Κ.Α. κείμενες διατάξεις. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του 

έναντι ατυχημάτων, σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα εντός της χώρας, 

εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις περί Ε.Φ.Κ.Α. διατάξεις. Η διάταξη αυτή 

ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάψει σύμβαση ασφάλισης εργοδοτικής ευθύνης. 

Ειδικότερα, με την ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτεται και η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη 

του ασφαλιζόμενου σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658, 932 ΑΚ για τα εργατικά ατυχήματα 

που τυχόν προξενηθούν στο απασχολούμενο εργατικό προσωπικό του, το οποίο θα 

απασχοληθεί στο εν λόγω έργο εντός των ορίων κάλυψης της Γενικής Αστικής Ευθύνης. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης 

φύσεως συνεργάτες του αναδόχου. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο σε ασφαλιστική εταιρεία που μπορεί, 

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, να ασφαλίζει παρεμφερή έργα, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις και να υποβάλλει το ασφαλιστήριο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει με πλήρη ασφάλεια, σε αναγνωρισμένη Ασφαλιστική 

Εταιρεία, όλα τα μηχανήματά του. Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος δε δικαιούται σε καμία 

περίπτωση, ούτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήματος, να διεκδικήσει από τον 

Κύριο του Έργου αποζημίωση για τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια μηχανήματος ή οχήματος. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός 

κινδύνου (κλοπή, φθορά, κατολισθήσεις, κ.λπ.) για το χρονικό διάστημα από την 

παραλαβή μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο και τα υλικά που θα έχουν παραληφθεί 

από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. επί τόπου του έργου και επομένως θα της ανήκουν. Σε περίπτωση 

που η παραλαβή των υλικών από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. γίνεται σε αποθήκες του Αναδόχου, 

ή σε άλλους χώρους μακριά από το εργοτάξιο, αλλά μέσα στα όρια του Ελληνικού 

Κράτους, η ασφάλιση θα καλύπτει, όπως παραπάνω, και τη μεταφορά. Κανένα υλικό δε 

θα παραλαμβάνεται στο εξωτερικό (έστω κι αν γίνεται εκεί ο μερικός ή ο ολικός ποιοτικός 

έλεγχός του) και γι' αυτό η ασφάλιση της μεταφοράς υλικών από το εξωτερικό βαρύνει 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

6. Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε 

τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την σύμβαση 

του έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές 

συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς, κ.λπ. και ο Ανάδοχος 

παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των ζημιών σε πρόσωπα ή/και 

πράγματα πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο Ανάδοχος σύνηψε ασφαλιστική 

σύμβαση παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημία, κλπ, 

για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 

αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημίας, ή βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης, κλπ, 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Ο κύριος του έργου σε περίπτωση δυστροπίας 
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του αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συμψηφίσει με την προς τον 

ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωμή, ο κύριος του 

έργου θα το εκπέσει από τις οποιεσδήποτε φύσεως εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

7. Ο Ανάδοχος τελικά θα συνάψει με δικές του δαπάνες την ασφάλιση: 

 Κατά παντός κινδύνου του έργου, και 

 Αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 

 με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, που λειτουργούν νόμιμα εντός της χώρας 

και που, χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης και η Ελληνική 

Νομοθεσία, μπορούν να ασφαλίσουν παρεμφερή έργα. 

 Ο προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν την υπογραφή της σύμβασης 

(στη φάση του ελέγχου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4.2 (ε) της Διακήρυξης), 

σχέδια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, προκειμένου να ελεγχθούν και διαμορφωθούν, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα συναφθούν, θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου και θα 

διαβιβαστούν στη συνέχεια για τελικό έλεγχο στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 Το ή / και τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για την 

κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτελέσεως από αυτόν εργασιών 

συντήρησης, επισκευής ή άλλης ρύθμισης σχετικής και μέσα στα πλαίσια των άλλων 

συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) ημέρες πριν από την 

έναρξη των αντιστοίχων εργασιών συντήρησης, κ.λπ. 

 Επίσης το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καλύπτει απαιτήσεις τρίτων λόγω ζημιών σε 

γειτονικές ιδιοκτησίες. 

7.1 Ασφάλιση του έργου ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Αντικείμενο ασφάλισης. 

Αντικείμενο ασφάλισης θα είναι η συνολική αξία του υπό κατασκευήν έργου (εξοπλισμός, 

υλικά, υπηρεσίες, κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωμάτων της σύμβασης, 

αναθεωρήσεων ή / και αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του συμβατικού τιμήματος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα την 

αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, σύμφωνα με την πραγματική αξία του έργου 

και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφάλισης. 

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή 

καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 

(δηλαδή ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά, καθώς επίσης λανθασμένη κατασκευή – 

MANUFACTURER'S RISK), ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη εργασία, κ.λπ., με εξαίρεση 

τους κινδύνους, που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια 

κατά παντός κινδύνου (π.χ. πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, 

κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία, κ.λπ.). Οι βλάβες / 

καταστροφές από σεισμούς και άλλα παρόμοια ατυχήματα, κ.λπ. θα καλύπτονται. 
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Επίσης θα ασφαλίζονται οι μόνιμες ή / και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του 

Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί 

για την κατασκευή του έργου. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε 

απώλειας ή ζημιάς, κ.λπ. (εξαιρουμένων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), 

που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή / και τυχαία περιστατικά. 

Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου θα καλύπτεται και ο κύριος ή βασικός 

(Ειδικός και Συνήθης Βαρέως Τύπου) Μηχανικός Εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί 

στη κατασκευή του Έργου. Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα 

χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανημάτων. Για την σωστή 

αποζημίωση, η ασφαλιστική κάλυψη θα αναφέρεται σε αξίες αντικατάστασης των 

μηχανημάτων με άλλα της ίδιας δυναμικότητας. 

Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας 

(εξαιρουμένων των ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή/ και ηλεκτρολογικών βλαβών), 

που οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο Λάθος ή/ και τυχαία 

περιστατικά. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ 

αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος. κ.λπ. ακόμη και για τη 

περίπτωση ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο. 

Διάρκεια της ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει από την υπογραφή της κύριας σύμβασης, θα λήγει δε 

την ημερομηνία κατά την οποία θα συντελεσθεί η παραλαβή. Το εν λόγω ασφαλιστήριο θα 

υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μαζί με την απόδειξη πληρωμής της 

προκαταβολής των ασφαλιστηρίων, κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

7.2 Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

 Αντικείμενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων και οι 

ασφαλιστές θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για: σωματικές 

βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ακίνητα ή κινητά ή και 

ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια και εξ' αιτίας των εργασιών κατασκευής, 

συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, 

οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Διάρκεια της ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη των εργασιών ή με την εγκατάσταση 

του Αναδόχου στον τόπο του έργου, θα λήγει δε την ημερομηνία της αποπεράτωσης των 

εργασιών κατασκευής. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής, ένα όμοιο 

συμβόλαιο θα καλύψει όλη την περίοδο μέχρι την παραλαβή. 

Όρια αποζημίωσης 

Τα ελάχιστα όρια αποζημιώσεως για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα 

αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να είναι κατά περιστατικό τα             

ακόλουθα: 
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Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα τρίτων  

κινητά ή ακίνητα ανά γεγονός: 

  400.000,00 € 

Για σωματική βλάβη ή θάνατο κατ' άτομο:   500.000,00 € 

Για σωματική βλάβη ή θάνατο, ομαδικό ατύχημα, ανά γεγονός:   2.500.000,00 € 

Ανώτατο όριο ευθύνης για σωματική βλάβη & υλικές ζημίες ανά  γεγονός:   2.500.000,00 € 

Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλειας:  5.000.000,00 € 

 

Ειδικοί Όροι 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, το εν γένει προσωπικό της, οι τυχόν σύμβουλοι και μελετητές και 

το προσωπικό τους θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις 

της διασταυρούμενης ευθύνης αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει ρητώς να αναφέρεται ότι: 

- Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή   εγείρεται κατά 

του Αναδόχου ή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην περίπτωση 

που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, η 

οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. 

- Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα αγωγής κατά της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 

των μελετητών, των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων της, στην 

περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω 

προσώπων. 

8. Γενικοί όροι που αφορούν στα ασφαλιστήρια "κατά παντός κινδύνου του έργου" και 

"αστικής    ευθύνης έναντι τρίτων" 

Στα ασφαλιστήρια θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, οι σύμβουλοί της, οι μελετητές, οι συνεργάτες της, οι υπάλληλοί 

της καθώς και οι υπεργολάβοι του Αναδόχου θα είναι συνασφαλιζόμενοι. 

Τα εν λόγω ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς τη 

γραπτή, δια συστημένης επιστολής σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία 

θα έχει επιδοθεί τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 

τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες προ της οριζόμενης ημερομηνίας ακυρώσεως. 

Κατά την περίοδο κατασκευής του έργου, σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής                                    

καταστροφής λόγω ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα εκτός 

από την Ασφαλιστική Εταιρεία και τον Κύριο του Έργου. 

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής του έργου, ο Ανάδοχος μεταβιβάζει και εκχωρεί 

στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εξ αρχής τα ποσά των απαιτήσεών του από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 

που θα καταβάλλονται απ' ευθείας στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ύστερα από σχετική αίτησή της, 

χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του Αναδόχου. 

Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά της Διευθύνουσας 
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Υπηρεσίας, των υπαλλήλων της, των μελετητών, συμβούλων και συνεργατών της και των 

υπαλλήλων τους, σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι 

ηθελημένη, των προσώπων αυτών. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, το προσωπικό της, καθώς και όλοι οι σύμβουλοι, συνεργάτες της,  

μελετητές και το προσωπικό τους θεωρούνται ως τρίτα πρόσωπα. 

Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που απορρέει 

από το Άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος). 

Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να λήξει 

η ισχύς του, χωρίς γραπτή ειδοποίηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδίδει στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 

δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης (εκτός αν άλλως 

προβλέπεται στη σύμβαση). Διαφορετικά η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., χωρίς ειδοποίηση, μπορεί να 

συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής της, στο όνομα για  

λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη 

εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. 

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το 

έργο σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, μπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των 

ενδεχομένων κινδύνων από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Γενικοί όροι ασφάλισης 

Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να 

λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των νόμων, νομοθετικών διαταγμάτων, κανονισμών, κ.λπ. που 

ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους, κ.λπ. των ασφαλιστηρίων. Οι 

παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, 

απαλλαγές, κ.λπ., υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου, που απορρέουν από τη σύμβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι 

αφορά στις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξαιρέσεις, εκπτώσεις, 

προνόμια, περιορισμούς, κ.λπ. και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή / και πράγματα και πέραν από τα ποσά των 

ασφαλιστηρίων. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις του, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από 

την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η τελευταία δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του 

Αναδόχου τα πιο πάνω ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο 

υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων, είτε από το λαβείν του, είτε με κατάπτωση 

ανάλογου ποσού από τις εγγυητικές επιστολές του καλής εκτελέσεως ή αναλήψεως 

κρατήσεων. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους 

ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για να αποφύγει 

ενδεχόμενη ακύρωση του ή των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα 

στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να τα παρακρατήσει από το λαβείν του, 
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σύμφωνα με τα προηγούμενα. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. επιφυλάσσει σε αυτή το δικαίωμα να παρακρατεί από το λαβείν, κ.λπ. του 

Αναδόχου κάθε ποσό, το οποίο δε θα είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω 

εξαιρέσεων, απαλλαγών, ανωτάτων ορίων, κ.λπ., σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω  

ασφαλιστηρίων. 

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε τις 

ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά, κ.λπ.   

για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση 

της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης, κ.λπ., σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

σύμβασης και η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δικαιούται να παρακρατήσει από οποιονδήποτε λογαριασμό 

του Αναδόχου ή εγγύησή του οποιασδήποτε φύσης, τα ποσά, που κατά την κρίση της 

απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή βλάβης. 

Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλισθεί η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για τις απαιτήσεις της από 

αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει, υποχρεούται να ζητήσει από τους 

ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο   ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ όσο και στα άλλου 

τύπου ασφαλιστήρια, που καλύπτουν το ίδιο το έργο (ΠΥΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, κ.λπ.) τον εξής ειδικό όρο: 

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του έργου: 

"Προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. 

αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό 

συγκατάθεση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Εφόσον η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, 

αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από 

τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή 

της αποζημίωσης εκχωρείται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από 

τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μετά από 

αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό". 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του αναδόχου στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατ’ ουδένα τρόπο 

τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κύρια 

σύμβαση. 

Άρθρο 36ο:   Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την 

παρ. 4 του άρθρου Ε-897-302 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Άρθρο 17 της Διακήρυξης. 

Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού 

του έργου και προκειμένου να επιστραφεί το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, 

απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο Ε-897-302 παρ.8 

του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., και τα αναφερόμενα στο άρθρο 17.2 της Διακήρυξης, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., για την 

αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από 

δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Η ισχύς αυτής 
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ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής του 

έργου. 

 

Άρθρο 37ο:   Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Η εφαρμοστέα νομοθεσία για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και 

την κατασκευή του, περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 7 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του 

παρόντος έργου. 

Επίσης, ισχύει για το έργο το από 11-12-2020 Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των εταίρων 

για την υλοποίηση του έργου  UIA 05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T. - CULTURAL Hidden 

Identities Reappear Through Networks of Water στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Αστικές 

Καινοτόμες Δράσεις (UIA – Urban Innovative Actions), που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 

Ε. 

Εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις των άρθρων του Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου 

Υλοποίησης της Σύμβασης (Τ.Κ.Π.Υ.Σ.). 

 

Άρθρο 38ο:   Μέτρα Πληροφόρησης – Πινακίδα Έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης και σε  

συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, να λάβει όλα τα μέτρα πληροφόρησης με ευθύνη 

και  δαπάνες του, που προβλέπονται από τον Καν.(ΕΚ) 1303/2013. 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός ενός μηνός (1) από την υπογραφή της σύμβασης 

να  προβεί στην ανάρτηση προσωρινής πινακίδας στο εργοτάξιο σε θέση που θα συμφωνηθεί 

με την Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά τη φάση υλοποίησης του υπόψη έργου και μετά το πέρας 

αυτού στην ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας. Τα ανωτέρω θα 

υλοποιηθούν με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου και σε συνεννόηση με τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία και τον φορέα χρηματοδότησης. Σε περίπτωση μη τοποθέτησης των πινακίδων 

στην προθεσμία αυτή, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτησή τους γίνεται από την 

Υπηρεσία, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 

Η προσωρινή και η μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα θα σχεδιαστούν σύμφωνα με τις 

σχεδιαστικές λεπτομέρειες που περιγράφονται στον Καν. ΕΕ 1303/2013. 

 

Άρθρο 39ο:   Δοκιμαστική Λειτουργία Δικτύου και Αντλιοστασίων για διάστημα 

12 μηνών 

(1) Ο Ανάδοχος κατά τους δώδεκα (12) μήνες δοκιμαστικής λειτουργία θα λειτουργήσει 

και θα συντηρήσει το σύνολο της Εργολαβίας από την ημέρα της σχετικής εντολής της 

Υπηρεσίας. Το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό, που θα απασχολείται στο έργο 

κατά την περίοδο της Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου από τον Ανάδοχο 

ορίζεται στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

(2) Κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, όλες οι δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο, 

με εξαίρεση τις δαπάνες προμήθειας νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. 
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(3) Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από 

τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού της εγκατάστασης που 

περιλαμβάνουν, ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές, έξοδα κίνησης προσωπικού και 

μεταφορά υλικών.  

(4) Θα πρέπει ακόμα εκτός του προσωπικού που ορίζεται στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής 

να έχει σε ετοιμότητα εξοπλισμένο συνεργείο επισκευών, που θα προβαίνει σε 

επισκευές ακόμα και κατά τις Κυριακές και εορτές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

(5) Ο ΚτΕ θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης 

και τήρησης των όρων της σύμβασης, όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. 

(6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το 

απαιτούμενο γι' αυτό προσωπικό. 

(7) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

συμβατικών του υποχρεώσεων. Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του Αναδόχου, λόγω 

πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

λειτουργίας, παραγράφονται μετά την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ' 

οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 

 

Αθήνα , 2023 
 

                 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Ομά δά Εργάσί άς 

 (σύ μφωνά με την ύπ΄ άρ. 9484/10-11-2022 
Από φάση της Γεν. Δ/νσης Μεγά λων Έργων) 

 

 

Ούρ. Μεσημε ρη, Πόλ. Μηχάνίκό ς  

 

 

Γεωργί ά Βίλλίω τη, Χημ. Μηχάνίκό ς 

  

 

Εύστά θίός Φάρί δης, Περίβάλλόντόλό γός  

 

 

Εύάγγελί ά Κάλάί τζη , Πόλ. Μηχάνίκό ς 

 

 

Δημη τρίός Σά ββάς, Μηχ. Μηχάνίκό ς 

 

 

Πλόύμη  Κό κκάλη, Πόλ. Μηχάνίκό ς 

  

Η Δίεύθύ ντρίά   

Έργων Επάνάχρησίμόπόί ησης κάί 
Στερεω ν Απόβλη των   

 

 

 

Κύρίάκη  Πάύλί δόύ 

Μηχάνίκό ς Ηλεκτρόνίκό ς 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την άρ. πρ. …………….……… Από φάση τόύ Αν. Δίεύθύ νόντός Σύμβόύ λόύ ΕΥΔΑΠ  ΑΕ  κόύ  Α. Τό σίόύ 
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με όσα σχετικά αναφέρονται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. 

Κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τους εκάστοτε 

ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και αποφάσεις που αφορούν στο υπόψη έργο, τόσο από άποψη 

κατασκευής, όσο και από άποψη ασφάλειας. 

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής θα συνταχθεί κατ’ ελάχιστον σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 

7 της    Ε.Σ.Υ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα υποβληθούν: 

1. Τεχνική έκθεση παραδοχών και ανάλυσης στην οποία θα περιλαμβάνεται: 

i. Λεπτομερής χρονική ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου με 

καθορισμό, με βάση τη μονάδα χρόνου κατασκευής, των μετώπων εργασίας, των συνεργείων 

κατασκευής, των μηχανημάτων και του τρόπου κατασκευής έτσι ώστε να τεκμηριώνεται ότι οι 

χρόνοι που προκύπτουν είναι εφαρμόσιμοι. Ειδικότερα, για κάθε περίοδο που καθορίζεται από 

τις τμηματικές προθεσμίες που προαναφέρονται, θα υποβληθεί πίνακας των εργασιών που θα 

εκτελεστούν, ώστε η εκτέλεση των έργων να ανταποκρίνεται στις τμηματικές προθεσμίες. 

ii. Ειδικά στα τμήματα όπου αναμένονται ιδιαίτερες δυσχέρειες (π.χ. κεντρικοί δρόμοι, στενοί 

δρόμοι, αρχαιολογία, κ.λπ.) θα καθορίζονται σε σχέδιο τα τμήματα χρονικής αλληλουχίας, που 

θα εξαρτώνται από αυτούς τους παράγοντες. Στα παραπάνω τμήματα ο Ανάδοχος θα 

εφαρμόσει τρόπους για την επίσπευση της κατασκευής (π.χ. τουλάχιστον δύο βάρδιες εργασίας 

ανά 24ωρο, νυκτερινές βάρδιες, εργασία σε ημέρες αργίας και εορτών, κ.λπ.), χωρίς επιπλέον 

αποζημίωση πέραν των προβλεπόμενων στα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου. 

iii. Πλήρης αιτιολόγηση των χρονικών διαρκειών που προβλέπονται για κάθε δραστηριότητα, με 

ανάλυσή της κατά μονάδα χρόνου παραγωγικής και κατασκευαστικής δυνατότητας για τις 

εργασίες του Τιμολογίου ή και τις προεργασίες που δεν προβλέπονται στο Τιμολόγιο. 

iv. Πίνακας κατ' είδος εργασίας συνοπτικά (π.χ. εκσκαφές, εγκατάσταση σωλήνων και συσκευών, 

κατασκευή φρεατίων, διάνοιξη σήραγγας, κατασκευή αντλιοστασίων με όλες τις εργασίες ΠΜ 

και τον ΗΜ εξοπλισμό και τις λοιπές εργασίες, αποκατάσταση οδοστρωμάτων, κ.λπ.) των προς 

εκτέλεση ανά μήνα ποσοτήτων εργασιών και της μηνιαίας και διμηνιαίας προβλεπόμενης 

απορρόφησης του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου για το σύνολο του έργου ώστε να 

ανταποκρίνεται η εκτέλεση των έργων στις τμηματικές προθεσμίες. (θα περιλαμβάνει εργασίες, 

Γ.Ε. & Ο.Ε., προβλεπόμενη αναθεώρηση, αποσβέσεις, αναπόσβεστο μέρος της 

προκαταβολής, Φ.Π.Α. και κάθε άλλο σχετικό με την εργασία κονδύλιο). Στον παραπάνω 

πίνακα θα προβλεφθούν και οι αντίστοιχες στήλες για τη συμπλήρωση ποσοτήτων εργασιών 

και δαπανών που θα εκτελούνται κάθε μήνα και θα συμπληρώνονται μετά την εκτέλεση των 

εργασιών του συγκεκριμένου μήνα καθώς και των προβλεπόμενων υπολειπομένων εργασιών 

πέραν των εκτελεσμένων μέχρι τέλους του έργου. 

v. Γράφημα της προβλεπόμενης μηνιαίας δαπάνης που θα είναι συνδεδεμένο με το 

χρονοδιάγραμμα και ειδικότερα με τον πίνακα της παραπάνω παραγράφου. 

vi. Πίνακας απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού και χρονοδιάγραμμα απασχόλησής του στο 

έργο, για κάθε φάση κατασκευής του και τους αντιστοίχους χρόνους που ο Ανάδοχος θα 

προσκομίσει αυτόν στο έργο, μαζί με τον αντίστοιχο εφεδρικό εξοπλισμό. Επίσης, θα δίνεται ο 
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εναλλακτικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, εάν τυχόν οι πραγματικές για 

κάθε φάση κατασκευής συνθήκες είναι διάφορες των αναμενομένων. 

2. Οριστικό διάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης του έργου στα οποία εμφανίζεται ο συσχετισμός και 

η αλληλουχία πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου, η κρίσιμη διαδρομή (CPM) και 

οι υπεύθυνοι της κάθε δραστηριότητας. 

3. Οριστικά διαγράμματα GANTT & PERT κατά επίπεδα διοίκησης του έργου, καθοριζομένων από 

τη σύμβαση και των αντίστοιχων διαγραμμάτων μέσης απορρόφησης στην μονάδα του χρόνου. 

 

 

Αθήνα , 2023 
 
 

                 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Ομά δά Εργάσί άς 

 (σύ μφωνά με την ύπ΄ άρ. 9484/10-11-2022 
Από φάση της Γεν. Δ/νσης Μεγά λων Έργων) 

 

 

Ούρ. Μεσημε ρη, Πόλ. Μηχάνίκό ς  

 

 

Γεωργί ά Βίλλίω τη, Χημ. Μηχάνίκό ς 

  

 

Εύστά θίός Φάρί δης, Περίβάλλόντόλό γός  

 

 

Εύάγγελί ά Κάλάί τζη , Πόλ. Μηχάνίκό ς 

 

 

Δημη τρίός Σά ββάς, Μηχ. Μηχάνίκό ς 

 

 

Πλόύμη  Κό κκάλη, Πόλ. Μηχάνίκό ς 

  

Η Δίεύθύ ντρίά   

Έργων Επάνάχρησίμόπόί ησης κάί 
Στερεω ν Απόβλη των   

 

 

 

Κύρίάκη  Πάύλί δόύ 

Μηχάνίκό ς Ηλεκτρόνίκό ς 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την άρ. πρ. …………….……… Από φάση τόύ Αν. Δίεύθύ νόντός Σύμβόύ λόύ ΕΥΔΑΠ  ΑΕ  κόύ  Α. Τό σίόύ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (Π.Π.Ε.) 

1. Γενικά 

 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου με την καθιέρωση 

και εφαρμογή των διαδικασιών "Ελέγχου Ποιότητας", που θα εξασφαλίζουν ότι όλα τα μέρη του 

έργου συμφωνούν πλήρως με τις απαιτήσεις των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και των 

λοιπών συμβατικών  στοιχείων (σχέδια, εντολές εργασίας, κ.λπ.). 

 Οι διαδικασίες αυτές θα περιλαμβάνουν επιθεώρηση, δειγματοληψία και δοκιμή όλων των υλικών 

και του εξοπλισμού, της ποιότητας των εργασιών, εγκαταστάσεων και συστημάτων μέτρησης, 

σύμφωνα με ένα Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος, έτσι ώστε 

η ποιότητα της κατασκευής να ελέγχεται συστηματικά και συνεχώς και να επιβεβαιώνεται ότι 

τηρούνται όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και 

στοιχείων. 

 Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του συνόλου του έργου (την 

ποιότητα των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο ή χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

του, την ποιότητα των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης, κ.λπ.) ανεξαρτήτως του 

εφαρμοζόμενου Π.Π.Ε. 

 Ο έλεγχος ποιότητας θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, έπειτα από συνεννόηση 

με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και την ακόλουθη έγκρισή της: 

 Επιτόπου του έργου ή / και εκτός έργου σε εγκεκριμένα ειδικευμένα εργαστήρια δοκιμών κατά 

περίπτωση και θα καλύπτει όλες τις διαδικασίες για ελέγχους, επιθεωρήσεις και δοκιμές των 

υλικών, εξοπλισμών και εργασιών κατασκευής. 

 Εκτός έργου και θα καλύπτει όλες τις διαδικασίες ελέγχου των υλικών και εξοπλισμών σε 

εγκεκριμένα  ειδικευμένα εργαστήρια του προμηθευτή / κατασκευαστή ή / και του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος θα έχει και τα εξής καθήκοντα για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου: 

1. Την κατάρτιση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το 

Πρόγραμμα Εγκρίσεων, Ελέγχων και Δοκιμών και θα είναι σύμφωνο με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του έργου, την ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24.7.2001 (ΦΕΚ 1013Β /2.8.2001) "Οδηγίες 

υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση ΠΠ Έργου (ΠΠΕ)" 

και τα οριζόμενα στη συνέχεια. 

2. Την εποπτεία εφαρμογής του παραπάνω Προγράμματος για όλα τα στοιχεία του έργου 

ανεξαρτήτως της συμμετοχής υπεργολάβων στην κατασκευή του έργου. 

3. Τη διαρκή ενημέρωση και προσαρμογή του Προγράμματος στις απαιτήσεις του έργου και της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

4. Την εκτέλεση όλων των δοκιμών και ελέγχων που θα απαιτηθούν στα πλαίσια του Π.Π.Ε. για 

την πιστή εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και 

στοιχείων του έργου. 

5. Τη σύνταξη και υποβολή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία όλων των σχετικών αναφορών και 

εγγράφων, την έκδοση των πιστοποιητικών ποιότητας, βεβαιώσεων και λοιπών στοιχείων που 

απαιτούνται για την τεκμηρίωση των επιθεωρήσεων και δοκιμών που θα εκτελούνται είτε στο 

εργοτάξιο, είτε αλλού στο πλαίσιο του Π.Π.Ε. 
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6. Την κατάλληλη οργάνωση του εργοταξιακού εργαστηρίου για την επιτυχή εφαρμογή της 

διασφάλισης ποιότητας σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Π.Π.Ε. 

7. Τη διασφάλιση της συμβατότητας της εφαρμογής του Π.Π.Ε. με το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του συνόλου του έργου (την 

ποιότητα των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο ή χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του 

και που τα προμηθεύεται ο ίδιος, την ποιότητα των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης κ.λπ.) 

ανεξαρτήτως του  εφαρμοζόμενου Π.Π.Ε. 

 

2. Κανονισμοί 

 Για οποιαδήποτε εργασία, κατασκευή, υλικό, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές 

κ.λπ.), θα εφαρμόζονται με σειρά ισχύος τα αναφερόμενα στις κάτωθι προδιαγραφές, όπως αυτές 

αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό τεύχος των συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών: 

 Οι δοκιμές ποιοτικού ελέγχου της κατασκευής των πάσης φύσεως έργων, εκτός των όσων 

αναφέρονται στα οικεία άρθρα των τεχνικών προδιαγραφών θα γίνονται, σύμφωνα με: 

 οι αναφερόμενες ισχύουσες εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) και τις 

Π.Ε.Τ.Ε.Π. 

 οι αναφερόμενες συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (για 

αντικείμενα που  δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π. και Π.Ε.Τ.Ε.Π.), 

 οι ΠΤΠ του τ.Υπ.Δ.Ε. (έκδοσης 1966 και εντεύθεν). 

 οι εφαρμοστέες προδιαγραφές υλικών και εργασίας και τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 

(ΤΣΥ) Οδοποιίας (Φ.Ε.Κ. 1556Β/18.10.04). 

 οι Προδιαγραφές εργαστηριακών και επιτόπου δοκιμών εδαφομηχανικής. Έκδοση 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: Ε 105 – 86 και Ε 106 – 86 (Φ.Ε.Κ. 955Β/31.12.86). 

 οι Προδιαγραφές εργαστηριακών και επιτόπου δοκιμών βραχομηχανικής. Έκδοση 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: Ε 102 – 84 και Ε 103 – 84 (Φ.Ε.Κ. 70Β/8.2.85). 

 οι Τεχνικές Προδιαγραφές δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες. 

Έκδοση   Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: Ε 101 – 83 (Φ.Ε.Κ. 363Β/24.6.83). 

 τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 4 της 

ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356/4.10.2012, 

 τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και, απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και τα 

εθνικά  πρότυπα (EΛΟΤ, ASTM, BS, DIN, κ.λπ.), 

 ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος και ο Νέος Κανονισμός για τη μελέτη και 

Κατασκευή  έργων από σκυρόδεμα. 

 οι Προδιαγραφές του U.S. BUREAU OF RECLAMATION. 

 οι Προδιαγραφές της American Water Works Association. 
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3. Στοιχεία προς υποβολή 

 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση, εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της  

σύμβασης, ένα λεπτομερειακό "Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου" (Π.Π.Ε.). 

 Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει γενικότερα: 

1. όλες τις διαδικασίες επιβεβαίωσης και δοκιμών που θα γίνουν επιτόπου του έργου, 

2. όλους τους ελέγχους και δοκιμές που θα γίνουν εκτός έργου σε εγκεκριμένα από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία εργαστήρια δοκιμών ή / και στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή / 

κατασκευαστή, καθώς και 

3. όλες τις διαδικασίες για την εφαρμογή, καταγραφή και έγκριση των παραπάνω ελέγχων / 

δοκιμών. 

Το Π.Π.Ε. τελεί υπό την έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα πρέπει να ανανεώνεται και 

να ενημερώνεται με πρόσθετες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, ή / και 

να συμπληρώνεται όποτε αυτό απαιτείται κατά την πορεία του έργου. 

Ειδικότερα το Π.Π.Ε. θα περιέχει τα παρακάτω: 

1. Δείγματα των προτεινομένων εγγράφων ελέγχου ποιότητας, εντύπων δοκιμών και εντύπων 

αναφορών. 

2. Ένα κατάλογο Υποχρεωτικών Σημείων Ελέγχου, ο οποίος θα συμφωνηθεί με τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Αυτά ορίζονται σαν σημεία στα οποία απαιτείται ιδιαίτερη επιθεώρηση 

και τεκμηρίωση από τον Ανάδοχο και έγκριση των σχετικών αποτελεσμάτων από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν την επανέναρξη των εργασιών (π.χ. ειδοποίηση για διάστρωση 

σκυροδέματος, επανεπίχωση ορυγμάτων κ.λπ.). 

 Για τα παραπάνω Υποχρεωτικά Σημεία Ελέγχου θα καθοριστούν στο Π.Π.Ε. τα αποδεκτά όρια 

για την  έγκριση των σχετικών δοκιμών. 

 Η υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο 

αντίστοιχο  έγγραφο ελέγχου ποιότητας θα είναι απαραίτητη, ώστε αυτά τα τμήματα του έργου 

να θεωρηθούν ικανοποιητικά και ο Ανάδοχος να μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο 

της κατασκευής. 

3. Ένα κατάλογο υλικών και εξοπλισμού όπου θα αναφέρονται κατά υλικό ή στοιχείο εξοπλισμού, 

οι εγκρίσεις και πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και οι 

έλεγχοι / δοκιμές που πρέπει να γίνουν κατά τη διαδικασία προμήθειας ή κατά τη διάρκεια της 

ενσωμάτωσής τους στο έργο. Ιδιαίτερα για τους ελέγχους / δοκιμές να αναφέρονται αναλυτικά 

κατά υλικό ή στοιχείο εξοπλισμού, ο τύπος ελέγχου / δοκιμής και ο τόπος (επιτόπου του έργου 

ή σε συγκεκριμένο εργαστήριο), καθώς και η ημερομηνία εκτέλεσης του ελέγχου / δοκιμής. 

4. Ένα κατάλογο εργασιών όπου θα αναφέρονται για κάθε εργασία οι εγκρίσεις που απαιτούνται, 

βάσει των τεχνικών προδιαγραφών, οι πιστοποιήσεις / αποδεικτικά εμπειρίας των 

εργαζομένων και οι έλεγχοι / δοκιμές που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

του έργου. Ιδιαίτερα αναφέρονται αναλυτικά κατά εργασία ο τύπος ελέγχου / δοκιμής, ο τόπος 

(επιτόπου του έργου ή σε εγκεκριμένο εργαστήριο) και η ημερομηνία εκτέλεσης, καθώς επίσης 

και η συχνότητα εκτέλεσης του ελέγχου / δοκιμής. 

5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εγκαταστήσει εργαστήριο για να εκτελεί ελέγχους ποιότητας 

επιτόπου του έργου, πρέπει να περιγράψει τη θέση του εργαστηρίου στο έργο, την εμπειρία 
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του τεχνικού προσωπικού, να καταθέσει κατάλογο του διατιθέμενου εξοπλισμού, καθώς και 

κατάλογο των δοκιμών που θα εκτελούνται σε αυτό το εργαστήριο. 

Η συμμόρφωση προς το Π.Π.Ε., όπως αυτό έχει συνταχθεί και συμπληρωθεί από τον Ανάδοχο 

και έχει εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου. 

 

4. Εργοταξιακό Εργαστήριο 

 Σε περίπτωση που προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές 

η εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, 

χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, να εγκαταστήσει και να έχει σε λειτουργία στο εργοτάξιο, 

εργαστήριο για  δοκιμές, ελέγχους, κ.λπ.. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εγκαταστήσει εργαστήριο για να εκτελεί ελέγχους ποιότητας 

επιτόπου του έργου, τότε το εργαστήριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιεί οποτεδήποτε και η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η θέση του εργαστηρίου στο έργο, σχέδιο κάτοψής του, κατάλογος των 

συσκευών και οργάνων και κατάλογος δοκιμών και ελέγχων που θα μπορούν να εκτελεσθούν 

στο εργαστήριο αυτό θα υποβληθούν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μαζί με το Π.Π.Ε. που θα 

συντάξει ο Ανάδοχος και θα υποβάλλει για έγκριση. 

 Στο εργαστήριο του Αναδόχου, εκτός από όργανα κ.λ.π., πρέπει να υπάρχουν και τα απαραίτητα 

βοηθήματα, όπως: οι ΕΤΕΠ, κανονισμοί, εγκύκλιοι. κ.λπ. που ισχύουν, προδιαγραφές της AWWA, 

κ.λ.π. 

 Το προσωπικό του Αναδόχου, που θα απασχολείται στο εργαστήριο, πρέπει να έχει ανάλογη 

σύνθεση και  εμπειρία, σύμφωνα με την έκταση του έργου και τις ανάγκες του, με προϊστάμενο 

εργαστηριακό εργοδηγό με πενταετή, το λιγότερο πείρα σε παρόμοια εργασία. 

 Το εργοταξιακό εργαστήριο, ο εξοπλισμός και το προσωπικό του, θα είναι στη διάθεση και της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποτεδήποτε απαιτηθεί. 

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση των δοκιμών ελέγχου στο ΚΕΔΕ ή άλλο 

αναγνωρισμένο εργαστήριο της απόλυτης εκλογής της, ανεξάρτητα από την εκτέλεση των 

δοκιμών  αυτών στο εργοταξιακό εργαστήριο, η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 Ο εξοπλισμός δοκιμών θα πρέπει να παραμείνει στο εργοταξιακό εργαστήριο καθ' όλη τη διάρκεια 

που θα  εκτελούνται οι αντίστοιχες εργασίες της εργολαβίας. 

 Το εργοταξιακό εργαστήριο, θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό για 

να εκτελεστούν όλοι οι έλεγχοι με την πυκνότητα και συχνότητα που προβλέπονται από τις 

προδιαγραφές και τους συμβατικούς όρους, προσαυξημένη κατά ποσοστό τριάντα στα εκατό 

(30%). 

 

5. Επιθεωρήσεις και Έλεγχος Ποιότητας 

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εποπτεύει όλους τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές και τις 

επιθεωρήσεις τόσο επιτόπου του έργου όσο και εκτός αυτού, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το έργο 

εκτελείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη. 

 Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις για τις επιθεωρήσεις εργασιών 

κατασκευής που θα απαιτούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα αντιμετωπίζει αμέσως 

οποιαδήποτε προβλήματα ή αστοχίες υλικών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτών 
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των επιθεωρήσεων. 

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει επίσης το δικαίωμα να επιθεωρεί την κατασκευή / παραγωγή των 

υλικών και μέσων που ο Ανάδοχος προτίθεται να ενσωματώσει στο έργο και να εκτελεί δοκιμές 

και ελέγχους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

υποβάλλει προκαταβολικά στη Διευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον 

έλεγχο ποιότητας και τα μέτρα διασφάλισης ποιότητας σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Τα ταξιδιωτικά 

έξοδα για τις επισκέψεις εκπροσώπων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του 

κατασκευαστή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 Τα υλικά και τα μέσα που θα παραδίδονται επιτόπου του έργου, θα επιθεωρούνται από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την παραλαβή τους. Αντίγραφα όλων των αποδείξεων 

παραλαβής, των δελτίων αποστολής και των σημειώσεων σχετικά με τα υλικά και τα μέσα που 

θα παραλαμβάνονται στο έργο, πρέπει να υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Οι παραπάνω επιθεωρήσεις από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις για τον έλεγχο ποιότητας. 

 

6. Τεκμηρίωση Επιθεωρήσεων και Δοκιμών 

 Οι ημερήσιες αναφορές για επιθεωρήσεις και δοκιμές, που θα γίνονται είτε στο εργοτάξιο είτε 

αλλού, πρέπει να καταγράφονται σε κατάλληλα έγγραφα. Υποδείγματα αυτών των εγγράφων και 

των εντύπων καταγραφής δοκιμών / ελέγχων θα υποβληθούν για έγκριση στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία από τον  Ανάδοχο μαζί με το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου που θα συντάξει. 

 Τα αποτελέσματα των δοκιμών / ελέγχων θα επικυρώνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Σε 

όλα τα πιστοποιητικά δοκιμών / ελέγχου και στις αναφορές επιθεωρήσεων θα σημειώνονται 

σαφώς η ημερομηνία εκτέλεσης της δοκιμής / ελέγχου, τα κριτήρια αποδοχής, καθώς επίσης 

και σε ποιο τμήμα του έργου αναφέρονται. Τα πιστοποιητικά δοκιμών από τον κατασκευαστή ή 

από ανεξάρτητους οίκους επιθεώρησης πρέπει επίσης να σημειώνουν σαφώς τα κριτήρια 

αποδοχής εκάστης δοκιμής, την ημερομηνία εκτέλεσης αυτής, καθώς επίσης και σε ποιο τμήμα 

του έργου αναφέρονται και πρέπει να υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αμέσως μόλις 

παραλαμβάνονται και πάντως όχι μετά την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών υλικών. 

 Ο Ανάδοχος θα συντάσσει τις ημερήσιες αναφορές επιθεωρήσεων, οι οποίες θα υπογράφονται 

την ίδια ημέρα από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι ημερήσιες αναφορές θα χρησιμοποιούνται σαν 

βάση για την "Εβδομαδιαία Αναφορά Ελέγχου Ποιότητας", που θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο 

και θα υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η αναφορά αυτή θα συνοψίζει όλες τις 

επιθεωρήσεις ελέγχου ποιότητας και τις δοκιμές / ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της εβδομάδας αυτής με την ημερομηνία εκτέλεσης και τα κριτήρια αποδοχής εκάστης 

εξ’ αυτών. 

 Σε περίπτωση ασυμφωνιών με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

θα εκδίδει ένα "Πιστοποιητικό Μη Συμμόρφωσης" και ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να 

εκτελέσει αμέσως τις αναγκαίες επανορθωτικές εργασίες. Το "Πιστοποιητικό Μη Συμμόρφωσης" 

θα περιγράφει: 

 Ημερομηνία και τμήμα του έργου στο οποίο παρατηρήθηκε η μη συμμόρφωση. 

 Περιγραφή της αιτίας της μη συμμόρφωσης, με επισύναψη αναφορών επιθεώρησης και 

αποτελεσμάτων δοκιμών / ελέγχων. 
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 Επισκευαστικές ή επανορθωτικές ενέργειες αποδεκτές από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Το "Πιστοποιητικό Μη Συμμόρφωσης" θα χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την καταγραφή της 

ημερομηνίας και της μεθόδου επισκευής / επανόρθωσης. Όλα τα "Πιστοποιητικά Μη 

Συμμόρφωσης" που θα εκδίδονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, είτε έχουν γίνει ήδη ενέργειες 

είτε όχι ακόμα, θα περιλαμβάνονται στην "Εβδομαδιαία Αναφορά Ελέγχου Ποιότητας". 

 Ο Ανάδοχος θα τηρεί και θα ανανεώνει λεπτομερειακό αρχείο για τον έλεγχο ποιότητας, όπου με 

κατάλληλη μορφή θα υπάρχουν ακριβείς κατάλογοι όλων των υλικών που έχουν παραγγελθεί, 

των υλικών που έχουν παραληφθεί, των υλικών που έχουν κριθεί ακατάλληλα ή που έχουν χαθεί 

κατά τη διάρκεια των εργασιών και των υλικών που υπάρχουν σε πλεόνασμα. Η Διευθύνουσα 

Υπηρεσία θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία ανά πάσα στιγμή. Κάθε μήνα, συνόψεις αυτών 

των αρχείων θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για ενημέρωσή της. 

 

7. Στοιχεία του Προγράμματος Ποιότητας Έργου 

 Στη συνέχεια παρέχεται ενδεικτική, μη περιοριστική μορφή του τύπου των στοιχείων που 

πρέπει να  συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Σκοπός 

2. Οργάνωση (Οργανόγραμμα του Αναδόχου για το έργο, Θέσεις ευθύνης, Εμπειρία, 

Δικαιοδοσία,  Καθήκοντα, Ροή εγγράφων) 

3. Υποβολή σχεδίων και καταλόγου προδιαγραφών για έλεγχο / δοκιμή 

4. Περιγραφή Διαδικασιών: 

 Προμήθειας υλικών από τον Ανάδοχο (διαδικασίας εγκρίσεων, παραλαβής) 

 Παραλαβής 

 Απογραφής / Αποθήκευσης υλικών 

 Κατασκευής 

 Συντήρησης 

5. Τοπογραφικός έλεγχος και έλεγχος για υπόγεια εμπόδια ή δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

6. Εργαστηριακός Έλεγχος – Πρόγραμμα Δοκιμών 

7. Έλεγχος βαθμονόμησης συσκευών 

8. Κριτήρια αποδοχής ελέγχων / δοκιμών 

9. Αξιολόγηση, Τεκμηρίωση και Αρχειοθέτηση στοιχείων 

10. Μέτρα ασφαλείας (ΣΑΥ – ΦΑΥ) 

11. Πρόγραμμα επιθεωρήσεων 
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Β. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Χωματουργικά 

 Γενικές και Ειδικές Εκσκαφές 

 Εκσκαφές τάφρων 

 Επίχωση / συμπύκνωση 

 Έλεγχος κατασκευής 

 Έλεγχος και δοκιμές υλικών 

 Επιτόπου Επιθεώρηση 

2. Σκυροδέματα 

 Έλεγχοι και δοκιμές υλικών στη μονάδα παρασκευής αργών υλικών 

 Έλεγχοι και δοκιμές υλικών στη μονάδα παρασκευής σκυροδέματος 

 Τσιμέντα 

 Πρόσθετα σκυροδέματος 

 Έλεγχοι λειτουργίας μονάδας παρασκευής σκυροδέματος 

 Έλεγχος και δοκιμές σκυροδέματος στη μονάδα παρασκευής 

 Οπλισμός 

 Ξυλότυποι 

 Έλεγχος και δοκιμές σκυροδέματος στη θέση διάστρωσης 

 Επιτόπου επιθεώρηση 

3. Οικοδομικά: 

 Έλεγχοι και δοκιμές υλικών στη μονάδα παρασκευής αργών υλικών 

 Έλεγχοι και δοκιμές υλικών στη μονάδα παρασκευής σκυροδέματος 

 Τσιμέντα 

 Πρόσθετα σκυροδέματος 

 Έλεγχοι λειτουργίας μονάδας παρασκευής σκυροδέματος 

 Έλεγχος και δοκιμές σκυροδέματος στη μονάδα παρασκευής 

 Οπλισμός 

 Ξυλότυποι 

 Έλεγχος και δοκιμές σκυροδέματος στη θέση διάστρωσης 

 Επιτόπου επιθεώρηση 

4. Οδοποιία: 

 Προετοιμασία, υπόβαση, βάση 

 Έλεγχοι και Δοκιμές Υλικών στη μονάδα παρασκευής αργών υλικών 
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 Βάση οδοστρωσίας 

 Έλεγχος κατασκευής 

 Έλεγχος και Δοκιμές Συμπύκνωσης και Υγρασίας 

 Επιτόπου Επιθεώρηση 

5. Πλαστικοί αγωγοί: 

 Υλικά 

 Συγκόλληση 

 Καταλληλότητα πιστοποίησης διαδικασίας και μέσων 

 Προσόντα τεχνικού προσωπικού 

 Έλεγχοι και δοκιμές 

 Επιτόπου Επιθεώρηση 

 Δοκιμές 

6. Μηχανολογικός εξοπλισμός 

 Αποθήκευση και συντήρηση 

 Εγκατάσταση και έλεγχος 

 Δοκιμές 

 

Γ. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1. Θέση 

2. Σχέδιο 

3. Εξοπλισμός 

4. Κατάλογος ελέγχων και δοκιμών που θα εκτελούνται στο εργαστήριο 

5. Προσωπικό (ονομαστικά) 

 Ειδικότητα 

 Εμπειρία 

6. Διαθέσιμα οχήματα μεταφοράς προσωπικού – υλικών 

 

Δ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1. Έντυπα Επιθεωρήσεων 

2. Έντυπα Εργαστηριακών Δοκιμών και Ελέγχων 

3. Έντυπα Επιτόπου Δοκιμών και Ελέγχων 

4. Ημερήσιες Αναφορές Ελέγχου Ποιότητας 

5. Εβδομαδιαίες Αναφορές Ελέγχου Ποιότητας 
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6. Σύστημα Ταξινόμησης Αναφορών και Δελτίων Ελέγχου Ποιότητας 

7. Σύστημα Αρχειοθέτησης Εγγράφων Παραγγελίας, Παραλαβής, κ.λπ. υλικών 

 

Ε. ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

1. Έγκαιρη εκτέλεση εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

2. Επαναφορές οδοστρωμάτων / πεζοδρομίων 

 

8. Ελάχιστος Αριθμός Δοκιμών 

 Ο αριθμός των δοκιμών που πρέπει να εκτελεσθούν είναι αυτός που καθορίζεται από τις 

ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος, τα πρότυπα 

ΕΛΟΤ, τις προδιαγραφές DIN και την προδιαγραφή Μ41 του Γραφείου Εγγείων Βελτιώσεων 

Η.Π.Α., καθώς και τα λοιπά αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη πρότυπα και προδιαγραφές. 

 Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των δοκιμών και ελέγχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον 

οριζόμενο παρακάτω: 

 8.1 Έλεγχος Αδρανών στη Μονάδα Παραγωγής 

α. Κοκκομετρική διαβάθμιση 

 Στα αδρανή για τεχνικά έργα (σκυροδέματα. κ.λπ.) για οδοστρωσία 

 για ασφαλτικά κάθε 300 m³        1 Δοκιμή 

β. Πλαστικότητα και ισοδύναμο άμμου 

 Στα αδρανή για σκυροδέματα κάθε 300 m³     1 Δοκιμή 

 Στα αδρανή για οδοστρωσία και ασφαλτικά κάθε 500 m³              1 Δοκιμή 

γ. Υγεία πετρωμάτων 

 Για όλα τα αδρανή από τη ίδια πηγή, αν δεν υπάρχει ειδικός λόγος 

 που να χρειάζεται επανάληψη (ανομοιογένεια κ.λ.π.)       3 Δοκιμές  

δ. Συμπύκνωση κατά Proctor 

 Για τα αδρανή οδοστρωσίας, ανά 1000 m³       1 Δοκιμή

   

 8.2  Έλεγχος Αδρανών στο Εργοτάξιο 

 Κοκκομετρική διαβάθμιση στα αδρανή για τεχνικά έργα (σκυροδέματα, κ.λπ.) 

  για οδοστρωσία, επιχώματα και ασφαλτικά, κάθε 300 m³      1 Δοκιμή

           

 8.3 Συμπυκνώσεις 

α. Στη σκάφη εδράσεως επιχωμάτων κάθε 150 m μήκος            

ή μικρότερο αυτοτελές τμήμα        1 Δοκιμή 

β. Στα επιχώματα και εξυγιαντικές στρώσεις κάθε 500 m³    1 Δοκιμή  

γ. Στις βάσεις που σταθεροποιούνται μηχανικά για κάθε 150 m 
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ή μικρότερο αυτοτελές τμήμα, για κάθε στρώση     1 Δοκιμή  

δ. Στις ασφαλτικές στρώσεις, κάθε 150 m για κάθε στρώση    1 Δοκιμή 

 

 8.4 Σκυροδέματα 

α. Εργοστασιακό Σκυρόδεμα 

Ημερήσια σκυροδέτηση έως 20 m³             3 ή 6 Δοκίμια   

Ημερήσια σκυροδέτηση από 21 m³ έως 150 m³                                                 6 Δοκίμια 

Ημερήσια σκυροδέτηση μεγαλύτερη των 150 m³               12 Δοκίμια  

β. Εργοταξιακό Σκυρόδεμα 

1. Μικρά έργα 

 Ημερήσια σκυροδέτηση έως 150 m³ (από διαφορετικά αναμίγματα)                     6 Δοκίμια  

   Ημερήσια σκυροδέτηση μεγαλύτερη των 150 m³                        12 Δοκίμια 

2. Μεγάλα έργα 

 Ανά ημέρα τις 3 πρώτες ημέρες               12 Δοκίμια 

 Ανά ημέρα τις υπόλοιπες ημέρες               3 Δοκίμια 

 

Παρατήρηση: 

Εκτός από τους ελέγχους που προαναφέρθηκαν και που θα γίνονται όταν παράγονται υλικά που θα  

ενσωματωθούν στο έργο ή κατασκευάζονται τα έργα, θα γίνουν και όλες οι πολλαπλές δοκιμές που 

χρειάζονται για να ρυθμιστεί η παραγωγή, ο δε αριθμός τους δεν συνυπολογίζεται στον ελάχιστο 

αριθμό. 

 

Αθήνα , 2023 
 
 

                 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Ομά δά Εργάσί άς 

 (σύ μφωνά με την ύπ΄ άρ. 9484/10-11-2022 
Από φάση της Γεν. Δ/νσης Μεγά λων Έργων) 

 

 

Ούρ. Μεσημε ρη, Πόλ. Μηχάνίκό ς  

 

 

Γεωργί ά Βίλλίω τη, Χημ. Μηχάνίκό ς 

  

 

Εύστά θίός Φάρί δης, Περίβάλλόντόλό γός  

 

 

  

Η Δίεύθύ ντρίά   

Έργων Επάνάχρησίμόπόί ησης κάί 
Στερεω ν Απόβλη των   

 

 

 

Κύρίάκη  Πάύλί δόύ 

Μηχάνίκό ς Ηλεκτρόνίκό ς 
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Εύάγγελί ά Κάλάί τζη , Πόλ. Μηχάνίκό ς 

 

 

Δημη τρίός Σά ββάς, Μηχ. Μηχάνίκό ς 

 

 

Πλόύμη  Κό κκάλη, Πόλ. Μηχάνίκό ς 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την άρ. πρ. …………….……… Από φάση τόύ Αν. Δίεύθύ νόντός Σύμβόύ λόύ ΕΥΔΑΠ  ΑΕ  κόύ  Α. Τό σίόύ 
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΓ 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) & 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ(ΦΑΥ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 2023
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

 ΣΧΕΔΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣΚΑΙΥΓΕΙΑΣ(ΣΑΥ) 

 ΦΑΚΕΛΟΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣΚΑΙΥΓΕΙΑΣ(ΦΑΥ) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με το ΑΠΟΦ. ΔΕΕΠΠ/οικ./85/14.5/1.6.2001 (ΦΕΚ 686 Β’), «Καθιέρωση του Σχεδίου 

ΑσφαλείαςκαιΥγείας(ΣΑΥ)καιτουΦακέλλουΑσφαλείαςκαιΥγείας(ΦΑΥ)ωςαπαραιτήτωνστοιχείωνγιατ

ηνέγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτηςή / και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε 

δημόσιοέργο»,αρθρ.1,«οανάδοχοςμελέτηςοφείλειναεπισημαίνειέγκαιραστοΚτΕτουςκινδύνουςοιοποί

οι συνδέονται τόσο με τις βασικές παραδοχές του έργου, όσο και με τις τεχνικές απαιτήσεις της 

κατασκευής.Ο ανάδοχος μελέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του κατά τον σχεδιασμό του ΤΕ, τις 

γενικές αρχέςπρόληψης του εργασιακού κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96, 

προσαρμοσμένες γιατατεχνικάέργακαισυγκεκριμένα: 

 Τηνεξάλειψητων κινδύνων στηνπηγήτους 

 Τηναντιμετώπισητωνκινδύνωνστηνπηγήτους. 

 Την εκτίμηση των κινδύνων που θα μπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόμενα 

μέτραπρόληψηςτους. 

 Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν, απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου 

αυτόκρίνεται απαραίτητο λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, συντήρηση ή 

επισκευήτουέργου. 

 Τηναντικατάστασηεπικίνδυνωνυλικώναπόλιγότεραεπικίνδυνα. 

 Την προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα 

ατομικήςπροστασίας. 

 Τηνπροσαρμογήστιςτεχνικέςεξελίξεις. 

 Τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/ και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να προγραμματίζονται 

οιδιάφορεςεργασίεςήφάσειςεργασίαςπουδιεξάγονταιταυτόχροναήδιαδοχικά. 

 Τηνπρόβλεψητηςδιάρκειαςεκτέλεσηςτων διαφόρων αυτώνεργασιώνήφάσεων εργασίας. 

 Το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης της πρόβλεψης του εργασιακού κινδύνου, στο 

οποίοθα αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και αρμοδιότητες των στελεχών διοίκησης του 

έργου, καθώς και των ειδικών θεσμών για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου 

(ΤεχνικόςΑσφαλείας, Συντονιστής Ασφαλείας και Υγείας των Εργαζομένων) που 

προβλέπονται από τηννομοθεσία. 

Επίσης θα περιλαμβάνονται οι βασικές διαδικασίες ασφάλειας και υγείας της εργασίας (π.χ. 

αναφοράεργατικών ατυχημάτων, έκτακτης ανάγκης, χρήση εκρηκτικών, κατάρτισης προσωπικού, 

ιατρικώνεξετάσεων) καθώς και οδηγίες ασφαλούς εργασίας, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. χρήση μέσων 

ατομικήςπροστασίας,εργασίασεύψος). 

Σκοπός του συστήματος είναι να αποτελέσει την βάση για τον σχεδιασμό ενός 

ολοκληρωμένουσυστήματοςοργάνωσηςκαιδιαχείρισηςτηςασφάλειαςαπότονανάδοχοκατασκευής.» 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και με βάση τα προβλεπόμενα στην Αποφ.ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-03-

01(ΦΕΚ266/Β/14-03-01) και τα υποδείγματα που εκπόνησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 

καταρτίστηκε 

τοπαρόνΣχέδιοκαιοΦάκελοςΑσφαλείαςκαιΥγείαςτουέργου,πληρώνταςτιςπαρακάτωπροϋποθέσεις: 

• Πληροφορίεςγιακινδύνουςπουδενμπορούννααποφευχθούν. 
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 Εναλλακτικέςμεθόδουςεργασίαςγιαεργασίεςπουοικίνδυνοιδενμπορούννααποφευχθούν. 

 Για τον εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο, θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα 

για τηνπρόληψητου. 

 Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία 

τωνεργαζομένων. 

 Μελέτεςγιακατασκευές,διατάξειςκαιεξοπλισμούςπουαπαιτούνταιγιαεργασίεςυψηλούκινδύνο

υ και προκύπτουν από τις μελέτες (ειδικοί τύποι ικριωμάτων, διατάξεις για πρόσδεση 

κατάτηνεργασίασε ύψος,μεγάλαορύγματαήεπιχώματα,κ.τ.λ.) 

 Διαδικασίες για τον χειρισμό θεμάτων ασφαλείας και υγείας για μελέτες που γίνονται αφού 

έχειαρχίσειηκατασκευήτουέργου. 

 Πληροφορίεςγιαυπάρχονταδίκτυαυπηρεσιώνκοινήςωφελείας. 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου 

καιτου Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά 

θέματα ΑΥΕκαινασυντάξει τοντελικόΦΑΥ. 

Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εμπεριέχονται 

οιενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

συμπληρώνεταισταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος 

ώστε να περιέχει ταπραγματικάστοιχείατουέργουέτσιόπωςκατασκευάστηκε. 
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1. ΤΜΗΜΑΑ :ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Τίτλοςτουέργου 

"ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ" 

 

1.2 ΣτοιχείαΚυρίουτουΈργου 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΥΔΡΕΥΣΕΩΣΚΑΙΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣΑ.Ε.Ε.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε. 

 

Οδός  : Λαοδικείας29καιΙλισίων9 

Ταχ.Κωδ. : Ιλίσια, 15771 

Τηλ.  : 2107495406 

Fax  : 2107495298 

Email  : gdmeron@eydap.gr 

 

1.3  ΣτοιχείαΥπόχρεουγιατην ΕκπόνησητουΣ.Α.Υ. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΥΔΡΕΥΣΕΩΣΚΑΙΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣΑ.Ε.Ε.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Οδός  : Λαοδικείας29καιΙλισίων9 

Ταχ.Κωδ. : Ιλίσια, 15771 

Τηλ.  : 2107495406 

Fax  : 2107495298 

Email  : gdmeron@eydap.gr 

 

1.4  ΣύντομηΠεριγραφήτουΈργου 

Τοπαρόνέργοαποτελείένα μέροςτουσυνολικούέργουαξιοποίησης του ύδατος του Αδριάνειου 

Υδραγωγείου για την υδροδότηση έργων άρδευσης πρασίνου σε διαφόρους Δήμους της Περιφερειακής 

Ενότητας Αθηνών,βάσεισχεδιασμούτης ΕΥΔΑΠ. 

Τοαντικείμενοαφοράτην άρδευση περιοχών πρασίνου του Δήμου Χαλανδρίου 

Τα έργα του δικτύου άρδευσηςσε περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου θα 

κατασκευασθούνσύμφωναμετηνεγκεκριμένηαπότηνΕ.ΥΔ.Α.Π.μελέτη “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ 

ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΦΑΣΗ Α': ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

”,ηοποίαεκπονήθηκεαπότογραφείομελετών“ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΕΠΕ”το2021καιεγκρίθηκεμετηνυπ’ αρ. πρωτ.1940/15.06.2022Απόφασητου Αναπληρωτού 

Διευθύνοντος Συμβούλου τηςΕΥΔΑΠ Α.Ε.. 
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Αρδευτικά δίκτυα 

Κατασκευάζονται δύο ανεξάρτητα αρδευτικά δίκτυα υπό πίεση για την άρδευση περιοχών πρασίνου, 

πάρκων, αλσυλλίων, παρτεριών, πλατειών, Παιδικών Σταθμών, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και 

Λυκείων του Δήμου Χαλανδρίου, καθώς και ιδιωτικών εκτάσεων πρασίνου, πρεσβειών, της Ριζαρείου 

Σχολής, και άλλων ιδιωτών.  

Τα δίκτυα τροφοδοτούνται από το νερό του Αδριάνειου Υδραγωγείου, με άντληση από τα φρέατα υπ' 

αριθμ. 85 και 102 αντιστοίχως. Το νερό μεταφέρεται με καταθλιπτικούς αγωγούς σε αντίστοιχες υπόγειες 

δεξαμενές αναρρύθμισης, που κατασκευάζονται πλησίον των φρεάτων. Την απαιτούμενη πίεση για την 

λειτουργία των δικτύων την προσδίνουν πιεστικά συγκροτήματα που τοποθετούνται σε ξεχωριστούς 

θαλάμους των δεξαμενών. Εντός των θαλάμων αυτών τοποθετείται και ο λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός 

εξοπλισμός. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των αρδευτικών δικτύων είναι τα εξής: 

- Υπόγειο σωληνωτό δίκτυο αγωγών υπό πίεση υπό το οδόστρωμα του υφιστάμενου 

ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου του Δήμου Χαλανδρίου. 

- Σωληνώσεις από πολυαιθυλένιο PE 100, κλάσεως 10 ατμ. και ονομαστικής διαμέτρου από Φ25 έως 

Φ225. Το συνολικό μήκος των σωληνώσεων ανέρχεται σε 3,40 χλμ. 

- Οι αγωγοί τοποθετούνται σε σκάμματα κατακόρυφων παρειών, πλάτους από 0,60 έως 0,80 μ και 

εγκιβωτίζονται με άμμο λατομείου μέχρι 30 εκ. πάνω από το ανωρράχιο. Υπεράνω της επικάλυψης 

τοποθετείται ταινία σήμανσης δικτύων. Το υπόλοιπο σκάμμα επιχώνεται με θραυστό υλικό λατομείου, 

και στην επιφάνεια αποκαθίστανται οι στρώσεις της οδοστρωσίας. 

- Εξοπλισμός των σωληνώσεων με συσκευές ελέγχου, ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης του 

δικτύου. Τέτοιες συσκευές είναι δικλείδες ελέγχου, εκκένωσης, και οι αερεξαγωγοί βαλβίδες. 

Προβλέπονται 9 δικλείδες ελέγχου, 13 αερεξαγωγοί βαλβίδες και 15 εκκενωτές.  

-  Φρεάτια τοποθέτησης των συσκευών. Προκατασκευασμένα φρεάτια κυκλικής διατομής διαμέτρων 

1,20 και 1,50μ με χυτοσιδηρά καλύμματα κατηγορίας αντοχής D400. Ο αριθμός των φρεατίων, 

συνολικά για όλες τις συσκευές, ανέρχεται σε 37. 

- Τεχνικά συνδέσεωνπαροχών που ανέρχονται σε 37. 

Στον κατωτέρω πίνακα δίνονται χαρακτηριστικά στοιχεία των σωληνώσεων των δικτύων. 

Δίκτυο φρέατος 85 

Αγωγός Υλικό 
κατασκευής 

Ονομαστική 
πίεση (PN) 

(atm) 

Ονομαστική 
Διάμετρος (DN) 

(χλστ) 

Μήκος 

(m) 

Φ85-Δ85 
(καταθληπτικός) 

HDPE-100 10,00 125 10,2 

Κ085.1 - Κ085.7 " " 160 44,28 

Κ085.7 - Υ085.12 " " 160 4,36 

Υ085.12 - Κ085.13 " " 160 45,28 

Κ085.13 - Υ085.14 " " 40 66,40 

Κ085.13 - Υ085.15 " " 160 44,63 

Υ085.15 - Υ085.16 " " 140 56,34 

Υ085.16 - Υ085.17 " " 140 89,69 

Υ085.17 - Κ085.18 " " 140 57,71 
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Κ085,18 - Κ085.20 " " 125 106,58 

Κ085.20 - Υ085.21 " " 110 98,46 

Υ085.21 - Υ085.22 " " 110 53,25 

Υ085.22 - Υ085.23 " " 110 53,57 

Υ085.23 - Υ085.24 " " 110 109,79 

Υ085.24 - Κ085.25 " " 90 130,71 

Κ085.25 - Υ085.26 " 12,50 90 82,60 

Κ085.20 - Υ085.28 " 10,00 90 228,49 

ΣΥΝΟΛΟ    1291,06 

Δίκτυο φρέατος 102 

Αγωγός Υλικόκατασκευής Ονομαστική 
πίεση (PN) 

(atm) 

Ονομαστική 
Διάμετρος (DN) 

(χλστ) 

Μήκος 

(m) 

Φ102-Δ102 
(καταθληπτικός) 

HDPE-100 10,00 160 17,60 

Δ102 - Κ102.1 HDPE-100 10,00 225 4,00 

Κ102.1 - Υ102.2 " " 110 88,40 

Υ102.2 - Υ102.3 " " 75 19,94 

Υ102.3 - Υ102.4 " 12,50 75 73,75 

Κ102.1 - Κ102.5 " 10,00 225 4,19 

Κ102.5 - Κ102.6 " " 160 82,83 

Κ102.6 - Υ102.7 " " 63 80,00 

Κ102.6 - Υ102.8 " " 160 8,17 

Υ102.8 - Κ102.9 " " 140 35,55 

Κ102.9 - Υ102.10 " " 25 66,64 

Κ102.9 - Κ102.11 " " 140 216,05 

Κ102.11 - Υ102.12 " " 75 31,60 

Κ102.11 - Υ102.13 " " 125 8,09 

Υ102.13 - Υ102.14 " " 125 136,45 

Κ102.5 - Υ102.20 " " 180 319,04 

Υ102.20 - Κ102.21 " " 160 75,49 

Κ102.21 - Υ102.23 " " 160 83,50 

Υ102.23 - Υ102.24 " " 160 129,14 

Υ102.24 - Υ102.25 " " 160 111,15 

Υ102.25 - Κ102.26 " " 160 137,76 

Κ102.26 - Κ102.27 " " 140 65,29 

Κ102.27 - Υ102.28 " " 110 17,92 

Κ102.27 - Υ102.29 " " 63 153,57 

Κ102.26 - Υ102.30 " " 90 19,87 

Υ102.30 - Υ102.31 " " 63 121,25 

ΣΥΝΟΛΟ    2107,24 

 

Δεξαμενές αναρρύθμισης  
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Οι δεξαμενές αναρρύθμισης δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, ωστόσο δίνονται 

κατωτέρω κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία τους, δεδομένου ότι εντός αυτών θα γίνουν οι 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας.  

Προβλέπονται οι δεξαμενές αναρρύθμισης Δ85 και Δ102 που κατασκευάζονται πλησίον των αντίστοιχων 

φρεάτων 85 και 102 του Αδριάνειου Υδραγωγείου.  

Κάθε δεξαμενή έχει δύο θαλάμους τον υγρό θάλαμο για την ταμίευση του νερού που αντλείται από τα 

φρέατα και τον ξηρό θάλαμο/μηχανοστάσιο, όπου τοποθετείται ο απαιτούμενος ηλεκτρομηχανολογικός 

εξοπλισμός. 

Οι δεξαμενές αναρρύθμισης τροφοδοτούνται από το νερό του Αδριάνειου Υδραγωγείου μέσω υποβρύχιων 

αντλιών που τοποθετούνται στα αντίστοιχα φρέατα και καταθλιπτικών αγωγών που καταλήγουν στους 

υγρούς θαλάμους.  

Χαρακτηριστικά στοιχεία των δεξαμενών είναι: 

Δεξαμενή Δ85  

- Ωφέλιμος όγκος υγρού θαλάμου 90,00 m3 και ωφέλιμο βάθος 2,50 m. 

- Υψόμετρο πυθμένα στο +165,85 καιανώτατη στάθμη νερού (Α.Σ.Υ.) στο +168,35. 

- Εσωτερικές διαστάσεις του υγρού θαλάμου BΧLΧH είναι 4,00Χ9,00Χ3,0m. 

- Εσωτερικές διαστάσεις του ξηρού θαλάμου BΧLΧH είναι 2,70Χ9,00Χ3,0 m. 

Δεξαμενή Δ102 

- Ωφέλιμος όγκος υγρού θαλάμου 135,00 m3 και ωφέλιμο βάθος 2,50 m. 

- Υψόμετρο πυθμένα στο +160,15 καιανώτατη στάθμη νερού (Α.Σ.Υ.) στο +162,65. 

- Εσωτερικές διαστάσεις του υγρού θαλάμου BΧLΧH είναι 6,00Χ9,00Χ3,0m. 

- Εσωτερικές διαστάσεις του ξηρού θαλάμου BΧLΧH είναι 2,70Χ9,00Χ3,0 m. 

Εντός των ξηρών θαλάμων/μηχανοστασίων τοποθετούνται τα πιεστικά συγκροτήματα για την υδροδότηση 

των αρδευτικών δικτύων και όλος ο λοιπός ηλεκτρικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, οι πίνακες ελέγχου, 

κ.λπ., καθώς και οι πίνακες ελέγχου των υποβρύχιων αντλιών που αντλούν από το Αδριάνειο Υδραγωγείο. 

Οι δεξαμενές προβλέπονται υπόγειες ορθογωνικής διατομής και κατασκευάζονται από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C30/37 και οπλισμό από χάλυβα B500c. Τα τοιχία έχουν πάχος 30 cm, η πλάκα θεμελίωσης 

έχει πάχος 55 cm και η πλάκα οροφής ελάχιστο πάχος 25 cm.  

Κάτω από την πλάκα θεμελίωσης των δεξαμενών κατασκευάζεται εξυγιαντική στρώση από θραυστό υλικό 

λατομείου πάχους 0,50m που προστατεύεται με γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών. 

- Για την πρόσβαση των υγρών θαλάμων προβλέπονται στην οροφή ανοίγματα διαστάσεων 0,80Χ0,80 

m με χυτοσιδηρό κάλυμμακαι χυτοσιδηρές βαθμίδες πακτωμένες στο τοίχωμά των ανά 30 cm. 

- Για την πρόσβαση των ξηρών θαλάμων προβλέπονται στην οροφή ανοίγματαδιαστάσεων 0,80Χ0,80 

m καιχυτοσιδηρές βαθμίδες πακτωμένες στο τοίχωμά τους ανά 30εκ. Για την κατάβαση και την ανάβαση 

των αντλιών προβλέπεται άνοιγμα 1,50Χ150m.  

- Στην οροφή τοποθετούνται σωλήνες εξαερισμού. 

Προβλέπονται όλες οι  απαραίτητες συσκευές για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των δεξαμενών, 

δηλαδή αγωγός υπερχείλισης, αγωγός εκκένωσης με δικλείδα ελέγχου, καταθλιπτικός αγωγός 

τροφοδοσίας και αγωγός υδροληψίας με δικλείδες ελέγχου. Οι δικλείδες των αγωγών ελέγχου, εκκένωσης, 
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και υδροληψίας τοποθετούνται εντός του ξηρού θαλάμου (μηχανοστασίου).  

 

Η/Μ εξοπλισμός 

 Στο φρέαρ 102 θα εγκατασταθεί υποβρύχιααντλίαλυμάτων παροχής 60m3/h σε μανομετρικό 14m, 

εξοπλισμένη με κινητήρα ενδεικτικής ισχύος4,2kW/400V/50Hz/3ph/2900rpm και αγωγό κατάθλιψης 

από ανοξείδωτο χάλυβα DN150. Ηυποβρύχια αντλία λυμάτων συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα 

ηλεκτρολογικά υλικά. 

 Στο φρεάτιο 85 θα εγκατασταθεί υποβρύχιααντλίαλυμάτων παροχής 30m3/h σε μανομετρικό 23m, 

εξοπλισμένη με κινητήρα ενδεικτικής ισχύος 4,2kW/400V/50Hz/3ph/2900rpm και αγωγό κατάθλιψης 

από ανοξείδωτο χάλυβα DN100. Ηυποβρύχια αντλία λυμάτων συνοδεύεται όλα τα απαραίτητα 

ηλεκτρολογικά υλικά. 

Η ανάρτηση των αντλιών και του αγωγού κατάθλιψης γίνεται με αλυσίδα στο κέντρο των φρεάτων, από 

σιδηροδοκό που στηρίζεται στα νέα τοιχία των φρεάτων που κατασκευάζονται από σκυρόδεμα πάνω από 

τα λιθόκτιστα αρχαία τοιχία.  

Δεξαμενή Δ102  

Ο υγρός θάλαμος της δεξαμενής θα είναι εξοπλισμένος με διάταξη εκκένωσης εξοπλισμένη με δικλείδα 

απομόνωσης DN80 και διάταξη υπερχείλισης DN 160, ελεύθερη βανών. 

Η δεξαμενή θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα δοσομέτρησης διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τον 

καθαρισμό της δεξαμενής όταν απαιτείται. Το σύστημα αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου (δοχείο 1 

κυβ.μ. και δοσομετρική αντλία 5 L/h) θα εγκατασταθούν στον παρακείμενο ξηρό θάλαμο. 

Επιπλέον, η δεξαμενή θα εξοπλιστεί με σύστημα υποβρύχιας διάχυσης χονδρής φυσαλίδας αέρα. Το 

σύστημα αυτό θα αποτελείται από πτερυγιοφόρο φυσητήρα, αγωγό τροφοδοσίας (κατεβασιά) και σύστημα 

διανομής του αέρα. Το σύστημα διανομής του αέρα θα αποτελείται από σωλήνες HDPE75 ΡΝ10, οι οποίοι 

θα στερεωθούν στον πυθμένα της δεξαμενής με στηρίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα (ρυθμιζόμενα καθ' 

ύψος) και χημικά βύσματα. Τα στηρίγματα θα τοποθετηθούν ανά 1,20 m. Οι σωλήνες διανομής θα φέρουν 

διάτρηση με οπές 3 mm ανά 0,40m.  

Στον ξηρό θάλαμο θα εγκατασταθεί το πιεστικό συγκρότημα, το οποίο εξυπηρετεί το πιεστικό δίκτυο 

άρδευσης. Θα εγκατασταθεί αυτόματο πλήρως συναρμολογημένο, τρίδυμο πιεστικό συγκρότημα, 

συνολικήςπαροχής τουλάχιστον Q=155m3/h  σε μανομετρικό ύψος 70 Μ.Υ.Σ., το οποίο θα αποτελείται 

από τρείς (3) κατακόρυφες πολυβάθμιες αντλίες, με ενσωματωμένες ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου 

τοποθετημένεςέκαστη στονηλεκτροκινητήρατηςκάθε αντλίας. 

Κατάντη του πιεστικού συγκροτήματος θα εγκατασταθεί στην σωληνογραμμή σύστημα απολύμανσης UV 

κλειστού τύπου. Το σύστημα αυτό θα αποδίδει δόση UV (UV-dose) 400J/m2 στο τέλος ζωής των λυχνιών 

DVGWcertified (14.000h ώρες λειτουργίας) σε παροχή 60m3/h και διαπερατότητα ρευστού 80% 

(UVT1cm). Θα διαθέτει αυτόματο σύστημα μηχανικού καθαρισμού των χιτωνίων χαλαζία. 

Δεξαμενή Δ85  

Ο υγρός θάλαμος της δεξαμενής θα είναι εξοπλισμένος με διάταξη εκκένωσης εξοπλισμένη με δικλείδα 

απομόνωσης DN80 και διάταξη υπερχείλισης DN160, ελεύθερη βανών.  

Η δεξαμενή θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα δοσομέτρησης διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τον 

καθαρισμό της δεξαμενής όταν απαιτείται. Το σύστημα αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου (δοχείο 1 

κυβ.μ. και δοσομετρική αντλία 5L/h) θα εγκατασταθούν στον παρακείμενο ξηρό θάλαμο. 
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Επιπλέον, η δεξαμενή θα εξοπλιστεί με σύστημα υποβρύχιας διάχυσης χονδρής φυσαλίδας αέρα. Το 

σύστημα αυτό θα αποτελείται από πτερυγιοφόρο φυσητήρα, αγωγό τροφοδοσίας (κατεβασιά) και σύστημα 

διανομής του αέρα. Το σύστημα διανομής του αέρα θα αποτελείται από σωλήνες HDPE75 ΡΝ10, οι οποίοι 

θα στερεωθούν στον πυθμένα της δεξαμενής με στηρίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα (ρυθμιζόμενα καθ' 

ύψος) και χημικά βύσματα. Τα στηρίγματα θα τοποθετηθούν ανά 1,20m. Οι σωλήνες διανομής θα φέρουν 

διάτρηση με οπές 3 mm ανά 0,40m.  

Στον ξηρό θάλαμο θα εγκατασταθεί το πιεστικό συγκρότημα, το οποίο εξυπηρετεί το πιεστικό δίκτυο 

άρδευσης. Θα εγκατασταθεί αυτόματο πλήρως συναρμολογημένο, δίδυμο πιεστικό συγκρότημα, 

συνολικής παροχής τουλάχιστον Q=85m3/h σε μανομετρικό ύψος 70 Μ.Υ.Σ., το οποίο θα αποτελείται από 

δύο (2) κατακόρυφες πολυβάθμιες αντλίες, με ενσωματωμένες ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου 

τοποθετημένες έκαστη στον ηλεκτροκινητήρα της κάθε αντλίας. 

Κατάντη του πιεστικού συγκροτήματος θα εγκατασταθεί στην σωληνογραμμή σύστημα απολύμανσης UV 

κλειστού τύπου. Το σύστημα αυτό θα αποδίδει δόση UV (UV-dose) 400 J/m2 στο τέλος ζωής των λυχνιών 

DVGWcertified(14.000h ώρες λειτουργίας) σε παροχή 60m3/h και διαπερατότητα ρευστού 80% 

(UVT1cm). Θα διαθέτει αυτόματο σύστημα μηχανικού καθαρισμού των χιτωνίων χαλαζία. 

Για τη συνεχή μέτρηση της θολότητας του νερού άρδευσης σε κάθε δεξαμενή θα εγκατασταθεί όργανο 

ροής (online) μέτρησης της  θολότητας που θα εγκατασταθεί στην ίδια σωληνογραμμή με το σύστημα 

απολύμανσης με UV, καθώς η θολότητα επηρεάζει την ποιότητα και το εύρος της απολύμανσης με UV. 

Επίσης, θα εγκατασταθεί όργανο ροής (online) μέτρησης της αγωγιμότητας του νερού το οποίο θα 

λειτουργεί σαν alarm σε περίπτωση ακατάλληλων εισροών στο δίκτυο.Ο ηλεκτρικός πίνακας για την 

εξυπηρέτηση της κάθε εγκατάστασης θα τοποθετηθεί σε υπέργειο, στεγανό πίλαρ ΙΡ55. Ο πίνακας θα 

περιλαμβάνει για κάθε κινητήρα όλα τα απαιτούμενα ηλεκτρολογικά. 

 

1.5 Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης τουΈργου 

Οιφάσειςτουεν λόγωέργουσυνοψίζονταιστιςεξής: 

1. Οργάνωσηεργοταξίου. 

2. Εκσκαφές-Αντιστηρίξεις. 

3. Τοποθέτησησωληνώσεωνδικτύουάρδευσηςκαικαταθλιπτικώναγωγών. 

4. ΚατασκευήΦρεατίων-Τοποθέτησηφρεατίων 

5. Κατασκευέςτεχνικώνέργων–ΕγκατάστασηΗ/ΜεξοπλισμούΔεξαμενών και φρεάτων. 

6. Επιχώσειςσκαμμάτωνκαιαποκαταστάσειςοδών. 

7. Δοκιμαστική λειτουργία δικτύου 
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2 ΤΜΗΜΑ Β:ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝΕΚΤΕΛΕΣΗΤΟΥΕΡΓΟΥ 

Ελήφθησαν υπόψη οι γενικές αρχές πρόληψης εργασιακών κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 

τουΠ.Δ17/96προσαρμοσμένες στατεχνικάέργα καιειδικότερα: 

 Εξάλειψηκινδύνων. 

 Αντιμετώπισηκινδύνωνστηνπηγήτους. 

 Εκτίμηση κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και μέτρα που προτείνονται για 

τηνπρόληψήτους. 

 Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου αυτός θεωρείται 

απαραίτητοςλόγωυψηλήςεπικινδυνότηταςκατάτηνδιάρκειακατασκευής,συντήρησηςκαι επισκευής 

τουέργου. 

 Αντικατάστασηεπικίνδυνωνυλικώνμεάλλα,λιγότεροεπικίνδυνα. 

 Προτεραιότητασταμέτραομαδικήςπροστασίαςσεσχέσημεταμέτραατομικήςπροστασίας. 

 Προσαρμογήστηντεχνικήπρόοδο. 

 Αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/και οργανωτικές εναλλακτικές για την επίτευξη προγραμματισμού 

τωνδιαφόρων εργασιώνκαισταδίωνεργασίαςπουγίνονταιταυτόχροναήδιαδοχικά. 

Συμπληρώνονταιοιεπισυναπτόμενοιπίνακες,πουσυντίθενταιαπόπροκαταγεγραμμένες«πηγέςκινδύνων». 

Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1 έως 3 όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή 

πηγήκινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για 

τηνέντασητωνκινδύνων. 

 Οαριθμός 3χαρακτηρίζει περιπτώσειςόπουδιαπιστώνεταιότι: 

είτε(i):ηπηγήκινδύνουείναισυνεχώςπαρούσακαιείναιπολύπιθανόνασυμβείατύχημα, 

είτε (ii) : οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, 

είτε(iii):οκίνδυνοςείναιπολύσοβαρός,έστωκαιανηπιθανότηταναεπισυμβείείναιπεριορισμένη. 

 Οαριθμός 1χαρακτηρίζειπεριπτώσειςόπου: 

είτε(i):ηπηγήκινδύνουεμφανίζεταισπανιότατα, 

είτε (ii) : δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων, 

είτε(iii):οκίνδυνοςδενείναισοβαρός. 

 Οαριθμός2χαρακτηρίζειτιςθεωρούμενεςως«ενδιάμεσες»των1και3. 

Στονπαρακάτωπίνακαπαρουσιάζονταιοιφάσειςεργασίας. 
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ΦΑΣΗΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Φ1 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Φ2 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ–ΣΥΝΔΕΣΗΣΩΛΗΝΩΝΔΙΚΤΥΟΥ Φ3 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΦΡΕΑΤΙΩΝ Φ4 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ–ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΜΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΩΝ 

Φ5 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΟΔΩΝ Φ6 
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Κίνδυνοι  Πηγέςκινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 

01000Αστοχίεςεδάφους 

01100.Φυσικάπρανή 1101 Κατολίσθηση.Απουσία/ανεπάρκειαυποστήριξης       

1102 Αποκολλήσεις.Απουσία/ανεπάρκειαυποστήριξης       

1103 Στατικήεπιφόρτιση.Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός       

1104 Δυναμικήεπιφόρτιση.Φυσικήαιτία       

1105 Δυναμικήεπιφόρτιση.Ανατινάξεις       

1106 Δυναμικήεπιφόρτιση.Κινητόςεξοπλισμός       

01200.Τεχνητάπρανή&Εκσκ
αφές 

1201 Κατάρρευση.Απουσία/ανεπάρκειαυποστήριξης  3 3 3   

1202 Αποκολλήσεις.Απουσία/ανεπάρκειαπροστασίας  1 1 1 1  

1203 Στατικήεπιφόρτιση.Υπερύψωση       

1204 Στατικήεπιφόρτιση.Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός  1 1 1 3  

1205 Δυναμικήεπιφόρτιση.Φυσικήαιτία       

1206 Δυναμικήεπιφόρτιση.Ανατινάξεις       

1207 Δυναμικήεπιφόρτιση.Κινητόςεξοπλισμός       

01300.Υπόγειεςεκσκαφές 1301 Καταπτώσειςοροφής/παρειών.Ανυποστήλωτατμήματα       

1302 Καταπτώσειςοροφής/παρειών.Ανεπαρκήςυποστύλ       

1303 Καταπτώσειςοροφής/παρειών.Καθυστερ.Υποστύλ.       

1304 Κατάρρευσημετώπουπροσβολής       

01400.Καθιζήσεις 1401 Ανυποστήρικτεςπαρακείμενεςεκσκαφές       

1402 Προϋπάρχουσαυπόγειακατασκευή       

1403 Διάνοιξηυπογείουέργου       

1404 Ερπυσμός       

1405 Γεωλογικές/γεωχημικέςμεταβολές       

1406 Μεταβολέςυδροφόρουορίζοντα       

1407 Υποσκαφή/απόπλυση       

1408 Στατικήεπιφόρτιση       

1409 Δυναμικήκαταπόνηση-φυσικήαιτία       
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Κίνδυνοι  Πηγέςκινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 

 1410 Δυναμικήκαταπόνηση-ανθρωπογενήςαιτία       

01500.Άλληπηγή         

02000Κίνδυνοιαπόεργοταξιακόεξοπλισμό 

02100.Κίνησηοχημάτωνκαι 
μηχανημάτων 

2101 Συγκρούσειςοχήματος-οχήματος  1 1 1 1  

2102 Συγκρούσειςοχήματος-προσώπων  1 1 1 1  

2103 Συγκρούσειςοχήματος-σταθερούεμποδίου  1 1 1 1  

2104 Συνθλίψειςμεταξύοχήματος-οχήματος  1 1 1 1  

2105 Συνθλίψειςμεταξύοχήματος–σταθερούεμποδίου       

2106 Ανεξέλεγκτηκίνηση.Βλάβεςσυστημάτων       

2107 Ανεξέλεγκτηκίνηση.Ελλιπήςακινητοποίηση       

2108 Μέσασταθερήςτροχιάς.Ανεπαρκήςπροστασία       

2109 Μέσασταθερήςτροχιάς.Εκτροχιασμός       

02200.Ανατροπήοχημάτωνκ
αιμηχανημάτων 

2201 Ασταθήςέδραση  1 1 1 1  

2202 Υποχώρησηεδάφους/δαπέδου       

2203 Έκκεντρηφόρτωση       

2204 Εργασίασεπρανές       

2205 Υπερφόρτωση       

2206 Μεγάλεςταχύτητες       

02300.Μηχανήματαμεκινητά
μέρη 

2301 Στενότηταχώρου  1 1 1 1 1 

2302 Βλάβησυστημάτωνκίνησης       

2303 Ανεπαρκήςκάλυψηκινουμένωντμημάτων-πτώσεις       

2304 Ανεπαρκήςκάλυψηκιν.τμημάτων–παγιδεύσειςμελών       

2305 Τηλεχειριζόμεναμηχανήματα&τμήματατους       

02400.Εργαλείαχειρός 2401 Αεροσυμπιεστής  1    1 

2402 Αλυσοπρίονα       

2403 ΠιστολέτοΑ/Σ       

2404 Δίσκοι-Τροχοί   1 1 1  
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Κίνδυνοι  Πηγέςκινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 

02500.Άλληπηγή         

03000.Πτώσειςαπόύψος 

03100.Οικοδομέςκτίσματα 3101 Κατεδαφίσεις       

3102 Κενάτοίχων       

3103 Κλίμακα       

3104 Εργασίασεστέγες       

03200.Δάπεδαεργασίας–
προσπελάσεις 

3201 Κενάδαπέδων       

3202 Πέραταδαπέδων       

3203 Επικλινήδάπεδα       

3204 Ολισθηράδάπεδα       

3205 Ανώμαλαδάπεδα       

3206 Αστοχίαυλικούδαπέδου       

3207 Υπερυψωμένεςδίοδοικαιπεζογέφυρες       

3208 Κινητέςσκάλεςκαιανεμόσκαλες       

3209 Αναρτημέναδάπεδα.Αστοχίαανάρτησης       

3210 Κινητάδάπεδα.Αστοχίαμηχανισμού       

3211 Κινητάδάπεδα.Πρόσκρουση       

03300.Ικριώµατα 3301 Κενάικριωµάτων       

3302 Ανατροπή.Αστοχίασυναρμολόγησης  1 1 1 2  

3303 Ανατροπή.Αστοχίαέδρασης  1 1 1 2  

3304 Κατάρρευση.Αστοχίαυλικούικριώµατος       

3305 Κατάρρευση.Ανεµοπίεση       

03400.Τάφροι/φρέατα 3401 Κατάπτωση–απουσίαυποστήριξης  2 2 2 1  

3402 Κατάπτωση–απουσίαπροστασίας  2 2 2 1  

03500.Άλληπηγή         
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Κίνδυνοι  Πηγέςκινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 

04000Εκρήξεις,Εκτοξευμέναυλικά-θραύσματα 

04100.Εκρηκτικά/Ανατινάξει
ς 

4101 Ανατινάξειςβράχων       

4102 Ανατινάξειςκατασκευών       

4103 Ατελήςανατίναξηυπονόµων       

4104 Αποθήκεςεκρηκτικών       

4105 Χώροιαποθήκευσηςπυρομαχικών       

4106 ∆ιαφυγή-έκλυσηεκρηκτικώναερίων& µιγµάτων       

04200.Δοχείακαιδίκτυαυπόπ
ίεση 

4201 Φιάλεςασετιλίνης/οξυγόνου       

4202 Υγραέριο       

4203 Υγρόάζωτο       

4204 Αέριοπόλης       

4205 Πεπιεσµένοςαέρας       

4206 Υποθαλάσσιοςαγωγόςδιάθεσηςλυµάτων       

4207 Δίκτυαύδρευσης  1   1  

4208 Ελαιοδοχεία/υδραυλικάσυστήµατα       

04300.Αστοχίαυλικώνυπό 
ένταση 

4301 Βραχώδηυλικάσεθλίψη       

4302 Προεντάσειςοπλισµού/αγκυρίων       

4303 Κατεδάφισηπροεντεταµένωνστοιχείων       

4304 Συρµατόσχοινα       

4305 Εξολκεύσεις       

4306 Λαξεύσεις/τεµαχισµόςλίθων       

04400.Εκτοξευόµεναυλικά 4401 Εκτοξευόµενοσκυρόδεµα       

4402 Αµµοβολές       

4403 Τροχίσεις/λειάνσεις       

04500.Άλληπηγή         
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Κίνδυνοι  Πηγέςκινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 

05000Πτώσειςµετατοπίσειςυλικών&αντικειµένων 

05100.Κτίσµατα-
φέρωνοργανισµός 

5101 Αστοχία.Γήρανση       

5102 Αστοχία.Στατικήεπιφόρτιση       

5103 Αστοχία.Φυσικήδυναµικήκαταπόνηση       

5104 Αστοχία.Ανθρωπογενήςδυναµικήκαταπόνηση       

5105 Κατεδάφιση       

5106 Κατεδάφισηπαρακείμενων       

05200.Οικοδοµικάστοιχεία 5201 Γήρανσηπληρωτικώνστοιχείων       

5202 Διαστολή-συστολήυλικών       

5203 Αποξήλωσηδοµικώνστοιχείων       

5204 Αναρτηµέναστοιχεία&εξαρτήµατα       

5205 Φυσικήδυναµικήκαταπόνηση       

5206 Ανθρωπογενήςδυναµικήκαταπόνηση       

5207 Κατεδάφιση       

5208 Αρµολόγηση/απαρµολόγησηπροκατασκ.στοιχείων       

05300.Μεταφερόµεναυλικά-
Εκφορτώσεις 

5301 Μεταφορικόµηχάνηµα.Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια       

5302 Μεταφορικόµηχάνηµα.Βλάβη  1 1 1 2  

5303 Μεταφορικόµηχάνηµα.Υπερφόρτωση       

5304 Απόκλισηµηχανήµατος.Ανεπαρκήςέδραση   1  3 3 

5305 Ατελής/έκκεντρηφόρτωση       

5306 Αστοχίασυσκευασίαςφορτίου   1  1  

5307 Πρόσκρουσηφορτίου   1  1  

5308 Διακίνησηαντικειµένωνµεγάλουµήκους       

5309 Χειρωνακτικήµεταφοράβαρέωνφορτίων       

5310 Απόλυσηχύδηνυλικών.Υπερφόρτωση       

5311 Εργασίακάτωαπόσιλό       
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Κίνδυνοι  Πηγέςκινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 

05400.Στοιβασµέναυλικά 5401 Υπερστοίβαση   1    

5402 Ανεπάρκειαπλευρικούπεριορισµούσωρού       

5403 Ανορθολογικήαπόληψη       

06000.Πυρκαϊές         

06100.Εύφλεκταυλικά 6101 Έκλυση/διαφυγήεύφλεκτωναερίων       

6102 ∆εξαµενές/αντλίεςκαυσίµων       

6103 Μονωτικά,διαλύτες,ΡCVκλπ.εύφλεκτ       

6104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήσηπίσσας      1 

6105 Αυτανάφλεξη–εδαφικάυλικά       

05300.Μεταφερόµεναυλικά-
Εκφορτώσεις 

6106 Αυτανάφλεξη-απορρίµµατα.       

6107 Επέκτασηεξωγενούςεστίας.Ανεπαρκήςπροστασία       

06200.Σπινθήρες&βραχυκλ
ώματα 

6201 Εναέριοιαγωγοίυπότάση  1     

6202 Υπόγειοιαγωγοίυπότάση  1     

6203 Εντοιχισµένοιαγωγοίυπότάση       

6204 Εργαλείαπουπαράγουνεξωτερικόσπινθήρα       

06300.Υψηλέςθερµοκρασίες 6301 Χρήσηφλόγας-οξυγονοκολλήσεις       

6302 Χρήσηφλόγας-κασσιτεροκολλήσεις       

6303 Χρήσηφλόγας-χυτεύσεις       

6304 Συγκολλήσεις       

6305 Πυρακτώσειςυλικών       

06400.Άλληπηγή         

07000.Ηλεκτροπληξία 

07100.Δίκτυα -
εγκαταστάσεις 

7101 Προϋπάρχονταεναέριαδίκτυα  1  1 1  

7102 Προϋπάρχονταυπόγειαδίκτυα  1  1 1  

7103 Προϋπάρχονταεντοιχισµέναδίκτυα       

7104 Προϋπάρχονταεπίτοιχαδίκτυα       
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Κίνδυνοι  Πηγέςκινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 

 7105 Δίκτυοηλεκτροδότησηςέργου     3  

7106 Ανεπαρκήςαντικεραυνικήπροστασία     2  

07200.Εργαλεία- 
µηχανηµατα 

7201 Ηλεκτροκίνηταµηχανήµατα       

7202 Ηλεκτροκίνηταεργαλεία  1 1 1 3  

07300.Άλληπηγή         

08000.Πνιγµός/Ασφυξία 

08100.Νερό 8101 Υποβρύχιεςεργασίες       

8102 Εργασίεςενπλω- πτώση       

8103 Βύθιση/ανατροπήπλωτούµέσου       

8104 Παρόχθιες/παράλιεςεργασίες.Πτώση       

8105 Παρόχθιες/παράλιεςεργασίες.Ανατροπήµηχανήµατος       

8106 Υπαίθριεςλεκάνες/∆εξαµενές.Πτώση       

8107 Υπαίθριεςλεκάνες/∆εξαµενές.Ανατροπήµηχανήµατος       

8108 Πληµµύρα/Κατάκλυσηέργου  1  1 1  

08200. 
Ασφυκτικόπεριβάλλον 

8201 Βάλτοι,ιλείς,κινούµενεςάµµοι       

8202 Υπόνοµοι,βόθροι,βιολογικοίκαθαρισµοί       

8203 Βύθισησεσκυρόδεµα,ασβέστη,κλπ.       

8203 Εργασίασεκλειστόχώρο-ανεπάρκειαοξυγόνου       

08300.Άλληπηγή         

09000Εγκαύµατα 

09100.Υψηλέςθερµοκρασίες 9101 Συγκολλήσεις/συντήξεις       

9102 Υπέρθερµαρευστά       

9103 Πυρακτωµέναστερεά       

9104 Τήγµαταµετάλλων       

9105 Άσφαλτος/πίσσα      1 
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Κίνδυνοι  Πηγέςκινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 

 9106 Καυστήρες       

9107 Υπερθερµαινόµενατµήµαταµηχανών       

09200.Καυστικάυλικά 9201 Ασβέστης       

9202 Οξέα       

9203 Αλκαλικά       

09300.Άλληπηγή         

10000Έκθεσησεβλαπτικούςπαράγοντες 

10100.Φυσικοίπαράγοντες 10101 Ακτινοβολίες       

10102 Θόρυβος/δονήσεις  1     

10103 Σκόνη  1     

10104 Υπαίθριαεργασία.Παγετός  1  1 1  

10105 Υπαίθριαεργασία.Καύσωνας  1  1 1  

10106 Χαµηλήθερµοκρασίαχώρουεργασίας       

10107 Υψηλήθερµοκρασίαχώρουεργασίας       

10108 Υγρασίαχώρουεργασίας       

10109 Υπερπίεση/υποπίεση       
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3 ΤΜΗΜΑ Γ :ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΓΕΝΙΚΑΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙΤΗΝΥΓΕΙΑΤΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Για κάθε "πηγή κινδύνων" που έχει επισηµανθεί στους πίνακες του Τµήµατος Β (στήλη 1), καταγράφονταιοι 

σχετικές διατάξεις της κείµενηςνοµοθεσίας που προβλέπουν τηλήψηµέτρωνπροστασίας (στήλη 2),και 

συµπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά µέτρα προστασίας 

πουεπιβάλλονταιαπότις ιδιαίτερες συνθήκεςήαπαιτήσειςτουέργου(στήλη3). 

 

 

(1) 
ΠΗΓΕΣΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑΑΠΟΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ(*) 

(3) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΉ 

ΕΙΔΙΚΑΜΕΤΡΑΓΙΑΕΡΓΑΣΙΕΣΠΟΥΕΝΕΧΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΟΥΣΚΙΝΔΥΝΟΥΣ(**) 

01101 

Ν.1568/'85,ΤΡ.Ν. 176/'88, 
Ν. 168/'87, Ν.2224/94, ΠΔ17/'96 

 

01102 

Ν.1568/'85,ΤΡ.Ν. 176/'88, 
Ν. 168/'87, Ν. 2224/94, 
ΠΔ17/'96 

 

01103 

Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 176/'88, 
Ν.168/'87, Ν.2224/94,ΠΔ 
17/'96 

 

01104 

Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 176/'88, 
Ν.168/'87, Ν.2224/94,ΠΔ 
17/'96 

 

 
01106 

 
ΠΔ1073/'81,ΤµήµαΙ 

Θα πρέπει να ληφθούν µέτρακυκλοφοριακού 
ελέγχου κατά 
τηνδιάρκειακατασκευήςτωνορυγµάτωνκαιτηςδιενέ
ργειαςεκσκαφών 

 
 
01201 

 
 
 
ΠΔ1073/'81:ΤµήµαΙ 

Κατά την διάρκεια εκσκαφής εφόσονπαρατηρηθεί 
αστάθεια πρανών ωςµέθοδος εξάλειψης του 
κινδύνου είναι οιΑΝΤΙΣΤΗΡΊΞΕΙΣ εδάφους ως 
µέτροσταθεροποίησης Ο 
εναποµείνανταςκίνδυνοςείναιχαµηλός.Ναπαρευρί
σκονταιγεωλόγοι/γεωτεχνικοίκατάτηνδιάρκειατωνε
κσκαφών 

01207 

ΠΔ1073/'81:άρθρα7,10και 
Π.Δ.305/'96,ΠαράρτηµαIV, 
ΒII,παρ.10 

Ν'απαγορευθείηχωρίςλόγοπαραµονή 
προσωπικού κοντά στα πρανή των εκσκαφών 

01401 ΠΔ77/93  

01404 ΠΔ77/93  

01407 ΠΔ77/93  

01409 ΠΔ77/93  

01410 ΠΔ77/93  
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(1) 
ΠΗΓΕΣΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑΑΠΟΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ(*) 

(3) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΣΥΜΠΛΗΡOΜΑΤΙΚΑ 

ΉΕΙΔΙΚΑΜΕΤΡΑΓΙΑΕΡΓΑΣΙΕΣΠΟΥΕΝΕΧ
ΟΥΝΕΙΔΙΚΟΥΣΚΙΝΔΥΝΟΥΣ(**) 

 
 
 
 
 
02100(01-03,06) 

 
 
 
 
ΠΔ1073/'81:άρθρο8,Π.Δ.305/'9
6,ΤµήµαΙΙ,Π.Δ.778/'80:άρθρα12
,14,15, Π.Δ.89/'99, Π.Δ.395/94 

Θα πρέπει να ληφθούν µέτρακυκλοφοριακού 
ελέγχου. Κατά την φάσηδοκιµαστικής λειτουργίας 
και της πλήρουςλειτουργίας, σε κινδύνους 
απόρριψης σεακατάλληλεςθέσεις 
καισεπιθανόπροσωρινό κλείσιµο του Χ.Υ.Τ.Α. 
Για τηναντιµετώπιση αυτού του 
ενδεχοµένου,προβλέπονται, εκτακτη µίσθωση 
επιπλέονµηχανηµάτων.Επίσηςθαεφαρµόζονταιτ
α µέτρα κατά την είσοδο στο χώρο 
όπωςπεριγράφονται στην παρ. 2.2. τουτµήµατος 
Ετου παρόντοςΣΑΥ. Κατ’αυτόν τον τρόπο ο 
εναποµείνανταςεργατικός κίνδυνοςείναι 
χαµηλός,έωςαµελητέος. 

 
 
02200(01-05) 

 
 
ΠΔ1073/'81:άρθρο8,Π.Δ.18/'96 

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτραπου 
παρατίθενται για τις 
πηγές01201,01202,01204,02100,02200.Επίσης
κατά την δοκιµαστική λειτουργία 
θαληφθούνταµέτραπουπεριγράφονταιστην παρ. 
2.3. του τµήµατος Ε 
τουπαρόντοςΣΑΥΟεναποµείνανταςεργατικόςκίν
δυνοςείναιχαµηλός 

 
02302 

 
ΠΔ395/'94, 
Π.Δ.89/'99,Π.Δ.1073/'81:άρθρα
67,76 

Θα πρέπει να συντηρούνται και ναελέγχονται όλα 
τα µηχανήµατα και 
ναλαµβάνονταιµέτραγιατηναποφυγήτηςέκθεσηςτ
ωνεργαζοµένωνσεκινδύνουςαπόβλάβεςµηχανηµ
άτων. 

 
02303 

 
ΠΔ395/'94, 
Π.Δ.89/'99,Π.Δ.1073/'81:άρθρα
67,76 

Θα πρέπει να συντηρούνται και ναελέγχονται όλα 
τα µηχανήµατα και 
ναλαµβάνονταιµέτραγιατηναποφυγήτηςέκθεσηςτ
ωνεργαζοµένων,σεκινδύνους. 

 
02304 

 
ΠΠΔ395/'94,Π.Δ.89/'99,Π.Δ.10
73/'81:άρθρα67,76 

Θα πρέπει να συντηρούνται και ναελέγχονται όλα 
τα µηχανήµατα και 
ναλαµβάνονταιµέτραγιατηναποφυγήτηςέκθεσηςτ
ωνεργαζοµένων,σεκινδύνους 

 
02305 

 
ΠΠΔ395/'94,Π.∆.89/'99,Π.Δ.10
73/'81:άρθρα67,76 

Θα πρέπει να συντηρούνται και ναελέγχονται όλα 
τα µηχανήµατα και 
ναλαµβάνονταιµέτραγιατηναποφυγήτηςέκθεσηςτ
ωνεργαζοµένων,σεκινδύνους 

03401 ΠΔ1073/'81:άρθρα9,11, 
12,40,Π.Δ.778/'80: αρθ.20 

Όλες οι τάφροι και τα επικίνδυναχάσµατα πρέπει 
να εξασφαλίζονται απόπτώσεις περιµετρικά. 

03402 ΠΔ1073/'81:άρθρα9,11, 
12,40,Π.Δ.778/'80: αρθ.20 

Όλεςοιτάφροικαιταεπικίνδυναχάσµατα πρέπει να 
εξασφαλίζονται απόπτώσεις περιµετρικά. 

04101 ΠΔ 85/91, ΠΔ42/'03 & 
Α.Π.7755/160/'88 

 

05302/03 Π.Δ.305/'96καιΠΔ 1073/'81  
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(1) 
ΠΗΓΕΣΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑΑΠΟΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ(*) 

(3) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΣΥΜΠΛΗΡOΜΑΤΙΚΑ 

ΉΕΙΔΙΚΑΜΕΤΡΑΓΙΑΕΡΓΑΣΙΕΣΠΟΥΕΝΕΧ
ΟΥΝΕΙΔΙΚΟΥΣΚΙΝΔΥΝΟΥΣ(**) 

05304 ΠΔ395/'94, Π.Δ.89/'99,Π.Δ. 
1073/'81:άρθρα67,76 

 

05305 ΠΔ395/'94, Π.Δ.89/'99,Π.Δ. 
1073/'81:άρθρα67,76 

 

05306-7 ΠΔ395/'94, Π.Δ.89/'99,Π.Δ. 
1073/'81:άρθρα67,76 

 

 
05308 

 
Π.Δ.1073/'81,άρθρα:87,91 

Κατά τη μετακίνηση αντικειμένωνμεγάλου 
μήκους πρέπει να 
λαμβάνεταιμέριμναγιατηναποφυγήκατολίσθηση
ςή 
κατάπτωσης. 

05311 Π.Δ.1073/'81  

05401 Π.Δ.1073/'81  

06101  
Π.Δ.305/'96,Π.Δ.42/'03 

Θα πρέπει να παρασχεθεί η 
κατάλληληεκπαίδευσηστουςεργαζομένουςγιατη
ν 
προστασίατους. 

06102 Π.Δ.305/'96,Π.Δ.42/'03  

06104 Π.Δ.42/'03  

06105  
Π.Δ.42/'03 

θα πρέπει να εφαρμόζονται 
τααναφερόμεναστοΤμήμαΕ, 
παρ.2.6καιστοΤμήμαΣΤ,παρ.7τουπαρόντοςΣΑ
Υ. 

06106  
Π.Δ.42/'03 

θα πρέπει να εφαρμόζονται τααναφερόμενα στο 
Τμήμα Ε, παρ. 2.6 
καιστοΤμήμαΣΤ,παρ.7τουπαρόντοςΣΑΥ. 

 
06304 

 
Π.Δ.305/'96 

Η θερμοκρασία πρέπει να 
ανταποκρίνεταιστιςανάγκεςτουανθρώπινουοργ
ανισμούλαμβάνονταςυπόψητιςεφαρμοζόμενεςμ
εθόδους εργασίας. 

 
 
06401 

 
 
ΠΔ77/'93,ΠΔ186/'95 

Σε περίπτωση αυτανάφλεξης 
τωναπορριμμάτων θα πρέπει ναενεργοποιηθεί 
εγκαίρως το σύστημαπυροπροστασίας του 
Χ.Υ.Τ.Α., ώστε ναμην υπάρξει πιθανότητα 
αναζωπύρωσηςτηςπυρκαγιάςαπότουςθάμνους
τουπεριβάλλονταχώρου. 

 
07101 

 
Π.Δ. 305/'96, άρθρο 3 και 
ΠΔ1073/'81: άρθρο78 

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφαλείαςόπως: 
καταβίβαση ιστού, κατασκευήειδικών ξύλινων 
πλαισίων – περιθωρίωνασφαλείαςσε σημεία 
συνήθωνδιελεύσεων. 

 
 
07105 

 
Π.Δ. 305/'96 Παράρτημα IV, ΒII, 
παρ.2.1 και ΠΔ 
1073/'81:άρθρα75,76,77,78 

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου,πρέπει ν' 
απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ'ύψος από το 
δίκτυο της Δ.Ε.Η. Η ίδιααπόσταση πρέπει να 
τηρείται περιμετρικάτων αγωγών για τα κινητά 
μέρη τωνμηχανημάτων(γερανός,αντλία 
σκυροδετήματος,κλπ.) 
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(1) 
ΠΗΓΕΣΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑΑΠΟΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ(*) 

(3) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΣΥΜΠΛΗΡOΜΑΤΙΚΑ 

ΉΕΙΔΙΚΑΜΕΤΡΑΓΙΑΕΡΓΑΣΙΕΣΠΟΥΕΝΕΧ
ΟΥΝΕΙΔΙΚΟΥΣΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ(**) 

07106 Π.Δ.305/'96  

07202  

Π.Δ.305/'96 
θαπρέπειναεφαρμόζονταιτααναφερόμενα 
στο Τμήμα Ε, παρ. 2.4 τουπαρόντος ΣΑΥ. 

08108 ΠΔ77/'93  

08202 ΠΔ1073/'81:άρθρο40παρ.1  

09101 ΠΔ1073/'81:άρθρα96, 104 Πρέπει να διατίθενται κατάλληλα 
μέτραατομικήςπροστασίας. 

 

 
09105 

 

 
ΠΔ1073/'81:άρθρα96, 104 

Για την αντιμετώπιση του κινδύνουεπαφής 
με καυτή άσφαλτο, πρέπει 
ναχρησιμοποιείται η άσφαλτος 
πουπροδιαγράφεται στις ΟΣΜΕΟ και 
οΑνάδοχος να παράσχει την 
κατάλληληεκπαίδευση 
γιατηνπροστασίατων 
εργαζομένων. 

09106 Π.Δ.305/'96  

10102 ΠΔ1073/'81:άρθρο51,. ΠΔ 
305/'96ΠαράρτημαIV,Α 

θα πρέπει να εφαρμόζονται 
τααναφερόμεναστοΤμήμαΕκαιστο Τμήμα 
ΣΤ,παρ.7τουπαρόντοςΣΑΥ. 

10103 ΠΔ1073/'81:άρθρο51,. ΠΔ 
305/'96ΠαράρτημαIV,Α 

θα πρέπει να εφαρμόζονται 
τααναφερόμεναστοΤμήμαΕκαιστο Τμήμα 
ΣΤ,παρ.7τουπαρόντοςΣΑΥ. 

10104 ΠΔ305/'96  

10105 Π.Δ. 305/'96 Παράρτημα IV, 
ΑII,παρ.7 

θα πρέπει να εφαρμόζονται 
τααναφερόμεναστοΤμήμαΕ, παρ.2.6και 
στοΤμήμαΣΤ,παρ.7τουπαρόντοςΣΑΥ. 

10206 Π.Δ.305/'96,Π.Δ.1073/'81, 
άρθρο17 

 

10207 Π.Δ.305/'96,Π.Δ.1073/'81, 
άρθρο17 

 

10208 Π.Δ.1073/'81:άρθρα96,104 Πρέπει να διατίθενται κατάλληλα 
μέτραπροστασίας 

 
10301 

 
Π.Δ.305/'96, 

Πρέπει να εφαρμόζονται οι 
κανονισμοίυγιεινής και ασφάλειας του 
τμήματος ΕτουπαρόντοςΣΑΥ 

10303  

Π.Δ.305/'96 
θαπρέπειναεφαρμόζονταιτααναφερόμενα 
στο Τμήμα Ε, παρ. 2.4 τουπαρόντος ΣΑΥ. 

 

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενακάθε φορά μέτρα 

(π.χ.άρθρο38παρ.3τουΠ.Δ.1073/81) 

(**)Περιγράφονταιμέτραπουκατάτηνκρίσητουσυντάκτηαπαιτούνταιγιατηνπροστασίατωνεργαζομένων,αλλάδενπροβ
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λέπονταιαπότηνομοθεσίαήηπρόβλεψηδενείναιεπαρκήςγιατησυγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να 

περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούνγιατις εργασίες πουενέχουνειδικούς 

κινδύνους(βλ.άρθρο3,παρ.5τουΠ.Δ. 305/96) 
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4. ΤΜΗΜΑΔ:ΠΡΟΣΘΕΤΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4.1 Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. 

Οι χώροι και τα δάπεδα εργασίας, οι οδοί κυκλοφορίας και οι προσβάσεις στο εργοτάξιο πρέπει να 

έχουνελάχιστο πλάτος 60 εκατοστά του μέτρου. Οι οδοί προσπέλασης προς τις θέσεις εργασίας, 

χώρουςδιαμονής και χώρους εργαλείων πρέπει να διατάσσονται και συντηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

οι απασχολούμενοι να μπορούν να μεταβαίνουν και να αποχωρούν ασφαλώς. 

 

4.2 Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών κα ιοχημάτων εντός του εργοταξίου 

Εντός του εργοταξίου πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλούς κυκλοφορίας, τόσο για 

τηνκίνηση των πεζών όσο και για την κίνηση μεταφορικών μέσων και οχημάτων. Η διέλευση και 

παραμονήατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται , εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την 

κατασκευή τουέργουπροσωπικό. 

Για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και μηχανημάτων εντός του χώρου του 

εργοταξίουισχύουνοιδιατάξεις τουκώδικαοδικήςκυκλοφορίας(ΚΟΚ). 

 

4.3 Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 

Τα βαριά εργαλεία θα ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα (εργαλεία χειρός, μικροσυσκευές κλπ.) 

θα αποθηκεύονται σε διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με ευθύνη των εργατών που τα 

χρησιμοποιούν. 

 

4.4 Χώροι αποθήκευσης 

Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κ.α. Οι μικρές ποσότητες που 

απαιτούνταιθαπαραδίδονταικαθημερινάαπότοπικάπρατήριακαυσίμων. 

 

4.5 Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών 

Τα υλικά αυτά θα οδηγούντα ιάμεσα προς την πλησιέστερη χωματερή μέσω φορτηγών. 

 

4.6 Χώροι υγιεινής, εστίασης, πρώτων βοηθειών 

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πρόχειρο μικρό φαρμακείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών 

τοποθετημένο σε θέση εύκολα προσιτή και υπό την επίβλεψη εντεταλμένου προσωπικού. Το φαρμακείο 

θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ελάχιστο τα ακόλουθα είδη: 

 Σκεύασμα για τοκάψιμο 

 Εισπνεύσιμη αμμωνία 

 Αποστειρωμένες γάζες κυτίατω ν5εκ.,10εκ. και 15εκ. 

 Επίδεσμοι γάζας των 0,10*2,50 

 Τριγωνικοί επίδεσμοι 

 Λευκοπλάς τρολό 

 Τσιμπίδα 
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 Ύφασμα λεπτό για καθαρισμό (cleaningtissue) 

 Αντισηπτικό διάλυμα (κατά προτίμηση μερκουροχρωμ) 

 Υγρό σαπούνι εντό ςπλαστικής συμπιεσμένης φιάλης 

 Ελαστικός επίδεσμος 

 Αντιισταμινική αλοιφή 

 Σπασμολυτικό 

 Αντιοφικός ορός 

 Ενέσιμο κορτιζονούχο σκεύασμα των 100mg (αντισόκ) 

 Σύριγγες πλαστικές μίας χρήσεως των 5 cc–τεμ.3 

 Σύριγγες πλαστικές μίας χρήσεως των10cc–τεμ.3 

 Δισκία αντιδιαρροϊκά 

 Δισκία αντιόξινα 
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5. ΤΜΗΜΑ Ε : ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

5.1 Σκυροδετήσεις 

Σε όλα σχεδόν τα τεχνικά έργα υπάρχουν εργασίες σκυροδέτησης(φρεάτια, Α/σια). Οι εργασίες αυτές,είναι 

εκείνες που από την φύση τους οργανώνουν την μορφή του εργοταξίου. Πρόκειται δηλαδή γιαεκείνες τις 

κτιριακές κατασκευές, όπως για παράδειγμα, μία κλίμακα, που δημιουργούν προσβάσεις 

σταδιάφοραεπίπεδαεργασιών. 

Στις εργασίες σκυροδέτησης, χρησιμοποιείται ένας μεγάλος αριθμός ανειδίκευτων εργατών, οι 

οποίοιεργάζονται υπό την καθοδήγηση ειδικευμένων τεχνητών, γεγονός το οποίο καθιστά κρισιμότερη 

τηνασφάλειαστις εργασίεςαυτές. 

Σημείαπροσοχής 

 Οξυλότυποςείναιμιαπρόχειρηκατασκευήκαιηυπερφόρτωσήτουτοπικάεγκυμονείκινδύνους 

κατάρρευσης 

 ΤαΜέσαΑτομικήςΠροστασίαςπουπρέπειναχρησιμοποιούνκατάτιςεργασίεςκαλουπώματος οι 

εργαζόμενοι, εκτός του κράνους,πρέπει να είναικατάλληλα επιλεγμένα 

γιαναπροστατεύουνταάνωκαικάτωάκρα 

 Κατά την Φορτοεκφόρτωσητουοπλισμούγια το σιδέρωμα, πρέπεινα απαγορεύεται 

ηδιέλευσηοποιουδήποτε κάτωαπό ταανυψωμέναφορτία 

 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών που χρησιμοποιούνται για την κοπή ή κάμψη του 

οπλισμού,πρέπειναφέρουντουςκατάλληλους προφυλακτήρεςγιατηναποφυγήατυχημάτων 

 Κατάτιςεργασίεςσκυρόδεσηςδενπρέπειναμετακινείταικανείς,κάτωήκοντάστονξυλότυπο. 

 Τα πιτσιλίσματα από νωπό σκυρόδεμα πρέπει να απομακρύνονται γρήγορα από τα 

σημείαδιέλευσης τωνπεζών,γιανα μηνπροκληθούνατυχήματα. 

 

5.2 ΜηχανικόςΕξοπλισμός 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι εκτέλεσης των τεχνικών έργων εγκαταλείπονται και η εκμηχάνιση των 

έργωνπροχωρεί με γοργά βήματα, έχοντας ήδη προσεγγίσει έναν ικανοποιητικό βαθμό στα μεγάλα 

ιδιωτικά καιδημόσιαέργα. 

Οι Συμβάσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων του Δημόσιου τομέα αναφέρουν ως απαραίτητη προϋπόθεση 

τηδιάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού εκ μέρους του Αναδόχου του έργου. Ο εξοπλισμός ποικίλει 

ανάλογαμε το είδος των εργασιών, το μέγεθός τους και την ιδιαίτερη δυσκολία τους (τοπικές συνθήκες), 

μεεξαίρεση των τυπικό εξοπλισμό ο οποίος απαιτείται για τη μεταφορά υλικών και προσωπικού, ο 

οποίοςεπίσης ποικίλει. 

Οι μηχανές εφευρέθηκαν και χρησιμοποιούνται για να λύνουν προβλήματα. Δυστυχώς, η κακή χρήση, 

οακατάλληλος χειρισμός και η πλημμελής συντήρηση σε συνδυασμό με εξωγενείς παράγονες ως προς 

τομηχάνημακαιτονχειριστή,γίνονται αιτίαατυχημάτων. 

Σημείαπροσοχής 
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 Έναμηχάνημαπρέπειναχρησιμοποιείταιμόνονγιατηνεργασία(-ες)πουέχεικατασκευασθεί 

 Απαγορεύεταιηυπερφόρτωσημηχανήματος 

 Μόνοναδειούχοιχειριστέςεπιτρέπεταιναχειρίζονταιταμηχανήματα 

 Ηάδειατωνχειριστώνπρέπειναείναισεισχύ 

 Απαγορεύεταιηχρήσηερπυστριοφόρωνμηχανημάτωνσεάσφαλτο 

 Ησυντήρησηκαιητήρησηκαρτέλας(βιβλίου)συντήρησηςγιακάθεμηχάνημαείναιυποχρεωτική 

 Απαγορεύονταιοιαυτοσχεδιασμοίστηχρήσηκαισυντήρησητουμηχανήματος 

 Όλαταμηχανήματαπρέπειναείναιεφοδιασμέναμεπυροσβεστήρακαιφαρμακείο 

 Όλατασυστήματαασφαλείαςπρέπειναλειτουργούνκαλώς 

 Οεξοπλισμόςτωνανυψωτικώνμηχανημάτωνπρέπεινααναγράφειτοφορτίοανύψωσης 

 Πιστοποιητικόανυψωτικήςικανότηταςαπαιτείταιγιαόλουςτουςγερανούς 

 Ηθέσητουμηχανήματοςδενπρέπειναείναιεπισφαλήςγιατοίδιοκαι γιατρίτους 

 ΌλαταΜ.Ε.πρέπειναείναι εφοδιασμέναμεάδειαλειτουργίαςκαιπινακίδα«ΜΕ» 

 Ηκαρότσατωναυτοκινήτωνφορτηγώνπρέπειναείναισκεπασμένηότανμεταφέρεταιάμμος ή3Α 

 Ηεπιθεώρησητωνανυψωτικώνμηχανημάτωνείναιυποχρεωτικήκαιπρέπεινακαταγράφεται 

 Ειδικάμέτραπρέπει ναλαμβάνονταιλόγωεναέριωναγωγώνενέργειαςκαιτηλεπικοινωνιών 

 Προσοχήσταυπόγειαδίκτυακατάτηνεκσκαφήτάφρων 

 Οεξοπλισμόςανύψωσης(σαμπάνια,ιμάντες,συρματόσχοινα)πρέπειναείναισεκαλήκατάσταση.Ηεπι

θεώρησήτουείναιυποχρεωτικήπριναπότηχρήσητου. 

 

5.3 ΔιακίνησηΦορτίων 

Η ανύψωση και η μεταφορά φορτίων στα εργοτάξια κατά κανόνα γίνονται με χρήση μηχανικών 

μέσων(γερανοί, παλάγκα, βαρούλκα, κ.λπ.) εν τούτοις εξακολοθούν να υπάρχουν περιπτώσεις που 

γίνονταιχειρωνακτικά. 

Οι χειρωνακτικές εργασίες (ανύψωση, μεταφορά, έλξη, ώθηση ή απόθεση φορτίων), έχουν ως 

συνήθειςσυνέπειες: 

 Κόπωσητωνεργαζομένων 

 Καταπόνησητηςσπονδυλικήςστήλης 

 Ατυχήματα 

 Καθυστέρησητηςπαραγωγής 

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, αρκεί 

νααναφερθείότιτο12,5%τωνεργατικώντραυματισμώνοφείλεταιστηνυπερπροσπάθειατωνεργαζομένων. 

Από αυτούς τους τραυματισμούς, το 74% προκλήθηκε κυρίως από ανύψωση φορτίων, 

ενώωςσυνέπειααυτώντο61% τωνεργαζομένωνπαρουσίασεσοβαράπροβλήματαστημέση. 

Η χρήση μηχανικών μέσων κάνει την εργασία πιο εύκολη και πιο αποδοτική, παρόλο που σε 

ορισμένεςπεριπτώσεις μπορούν να προκληθούν ατυχήματα όπως όταν η λειτουργία του μηχανήματος δεν 

είναι καλήήότανδεντηρούνταιοικανόνεςασφαλείας κατάτηχρήσητου. 
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Σημείαπροσοχής: 

 Η διακίνηση φορτίων με μηχανικά μέσα πρέπει να προτιμάται σε σχέση με την 

χειρωνακτικήδιακίνησηφορτίων,όπου είναιεφικτή. 

 Απαραίτητηείναιηεκτουνόμουπρόληψητωνπιθανώνατυχημάτωνπουμπορούνναπροκληθούν κατά 

την εργασία. Πρέπει να υπάρχει όμως και προληπτικός σχεδιασμός κανόνων απότον εργοδότη για 

την αποφυγή τυχαίων συμβάντων, όπως και η κατάλληλη οργάνωση των θέσεωνεργασίας. 

 Πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες που διέπουν την ασφαλή λειτουργία και χρήση 

τωνμηχανικών μέσων(συσκευέςανύψωσης,οχήματα, χωματουργικάμηχανήματα, κ.τ.λ.). 

 Πρέπει να προβλέπονται κατά περίπτωση προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την 

χειρωνακτικήδιακίνησηφορτίων,προκειμένου νααποφεύγονταιτυχόνμελλοντικάατυχήματα. 

 

5.4 Εκσκαφές 

Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόμενοι κίνδυνοι με τις 

εργασίεςεκσκαφών είναι σημαντικοί, αρκεί να σημειωθεί ότι η υποχώρηση ενός μόνον κυβικού μέτρου 

εδάφουςαντιστοιχείπερίπουσε 1,2–1,5τόνους βάρος. 

Σημείαπροσοχής: 

 Πριντηνεκσκαφήαπαιτείταιέρευνατουεδάφους 

 Πριντηνεκσκαφήαπαιτείταιέρευνατωνυπογείωνδικτύων 

 Ηαντιστήριξηπρέπει(αναπαιτείται)νατοποθετείταιέγκαιρα 

 Οιεκσκαφέςπρέπειναπεριφράσσονταικατάλληλακαιπλήρως 

 Έξοδοιαπότιςεκσκαφές(π.χ.σκάλες),πρέπειναυπάρχουνσεαποστάσειςμικρότερεςτων24mμεταξύτ

ους 

 Οφωτισμόςκαιοαερισμόςβαθέωντάφρωνπρέπειναελέγχεται 

 Απαιτείταιέλεγχοςτωνεκσκαφώνμετάαπόκάθεβροχόπτωση 

 Απαγορεύονταιαποθέσειςυλικώνκαιεργαλείωνσεαπόστασημικρότερητων60cmαπότοχείλος 

τουπρανούς 

 Καμίαεκσκαφήδενείναι ασφαλής 

 Απαγορεύεταιηεργασίασετάφρουςότανέχουνπλημμυρίσει 

 Επιβάλλεταιπρόβλεψηαπορροήςομβρίων 

 Απαιτείταιαντιστήριξηόλωντωνκαθέτωνστοιχείωνήμετάθεσήτους,όπουκινδυνεύουναπότηνεκσκαφ

ή 

 Απαιτείταιασφαλήςγεφύρωσητάφρωνγιατηδιέλευσηοχημάτωνκαιπεζών 

 Απαγορεύεταιηυποσκαφήμηχανημάτων 

 Απαγορεύεταιηεργασίαστοπόδιτουπρανούςβαθιώνεκσκαφών,ανδενληφθούνειδικάμέτρα 

 Ηπερίφραξητωνεκσκαφώνπρέπειναγίνεταισεκατάλληληαπόστασηαπότοχείλοςτουπρανούς 

 

5.5 Υπαίθριεςεργασίεςσεσυνθήκεςκαύσωνα 
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Οιοδηγίεςαυτέςενδιαφέρουνόλουςτουςεργαζόμενουςπουασχολούνταισευπαίθριεςεργασίες. 

Θερμική καταπόνηση εργαζομένου εμφανίζεται όταν το άμεσο περιβάλλον εργασίας του είναι 

πολύθερμόκαισεσυνδυασμόμεκοπιαστικήήμηεργασίαμπορείναεπιφέρεισημαντικήμείωσηπαραγωγικότητ

αςήμείωσητηςπροσοχήςπουαπαιτείταιγιατηναποφυγήατυχήματοςήαίσθησηδυσανεξίας ή ακόμη και 

βλάβη στην υγεία του εργαζομένου. Τέτοια κατάσταση μπορεί να υπάρξει σανσυνέπειακαύσωνος 

τηςκαλοκαιρινής περιόδου. 

Καύσωνας είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο όπου η θερμοκρασία του αέρα που περιβάλλει τον 

χώροεργασίας είναι δυνατόν να προκαλέσει κατάσταση θερμικής καταπόνησης και αναγγέλεται από την 

ΕθνικήΜετεωρολογικήΥπηρεσία. 

Οιπαράγοντεςπουκαθορίζουντηνθερμικήκαταπόνησηείναι: 

 Θερμοκρασίαξηρούθερμομέτρου 

 Σχετικήυγρασία 

 Ταχύτητααέρα 

 Ακτινοβολία 

 Βαρύτηταεργασίας 

 Ενδυμασία 

 Εγκλιματισμόςεργαζομένου:είναιηφυσιολογικήδιαδικασίαπουεπιτρέπειτηνπροσαρμογήστο θερμό 

περιβάλλον μέσω της μείωσης του βασικού μεταβολισμού, της αύξησης της εφίδρωσηςκαι της 

μείωσης απώλειας ηλεκτρολυτών (άλατα) με τον ιδρώτα. Ο εγκλιματισμός επιτυγχάνεταιεντός 7-

10ημερών. 

 Κατάστασητης υγείαςτου. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙΑΠΟΤΟΝΚΑΥΣΩΝΑ 

Μυϊκές συσπάσεις (κράμπες των θερμαστών). Παρατηρούνται σε άτομα που εργάζονται σε χώρους 

μευψηλήθερμοκρασία.Προκαλείταιαπότηνέντονηαπώλειααλάτωνκαιυγρώνλόγωεφίδρωσης.Εμφανίζονται 

εντονότερα αν ο εργαζόμενος έχει πιει πολύ νερό χωρίς όμως να αναπληρώνει και τα 

άλατα.Ηπάθησηδενθεωρείταιεπικίνδυνη.Εμφανίζεταιαπότομακαιέχειταακόλουθασυμπτώματα: 

 Έντονοιπόνοι καισπασμοί τωνκοιλιακώνκαισκελετικώνμυών 

 Τοδέρμαείναι υγρόκαι ωχρό 

Θερμική εξάντληση (κατάρρευση από τη ζέστη). Παρατηρείται συχνότερα σε άτομα που δεν 

είναισυνηθισμέναναεργάζονταισε περιβάλλονθερμόκαιυγρό. 

Προκαλείταιαπότηνυπερβολήαπώλειανερούκαι άλατοςαπότοσώμα.Συμπτώματα: 

 Εξάντληση,ατονία,αδυναμίακαιανησυχίατουπάσχοντος 

 Κεφαλαλγία,κούραση,ίλιγγος,ναυτία 

 Όρασηθολή 

 Πρόσωποωχρό,δέρμακρύοκαικολλώδες,άφθονηεφίδρωση 

 Αναπνοήγρήγορηκαιεπιπόλαιη 

 Σφυγμόςγρήγοροςκαιαδύνατος 
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 Θερμοκρασίαφυσιολογικήήπέφτει 

 Επώδυνοιμυϊκοί σφυγμοίτωνκάτωάκρωνκαιτηςκοιλιάς 

 Ηκατάστασημπορείναφθάσειμέχρι καιλιποθυμία 

 Ηκατάστασηχειροτερεύειανεμφανισθούνδιάρροιακαιεμετοί 

Θερμοπληξία:Παρατηρείταισεάτομαπου έχουνεκτεθείσεπεριβάλλον πολύ θερμόκαιυγρόγιαμεγάλο 

χρονικό διάστημα. Προκαλείται από άνοδο της θερμοκρασίας του σώματος λόγω 

αδυναμίαςαποβολήςθερμότηταςόταν ηεφίδρωσηεμποδίζεται.Εμφανίζεταιαιφνίδιαμεταεξήςσυμπτώματα: 

 Εξάντλησηκαιανησυχίατουπάσχοντος 

 Κεφαλαλγία,ίλιγγοςκαιυπερβολικήαίσθησηζέστης 

 Έντονηδίψακαιξηροστομία 

 Δέρμαζεστό,κόκκινο(έξαψη)καιξηρό 

 Σεσοβαρέςπεριπτώσειςεμφανίζονταιερυθράαιμορραγούνταστίγματα 

 Σφυγμόςταχύςκαιέντονος 

 Πίεσηελάχισταανεβασμένη 

 Αναπνοήγρήγορη,βαθιάκαιθορυβώδης 

 Μυϊκέςσυσπάσεις,κράμπες,παροξυσμοίκαιεμετός 

 Αιφνίδιααπώλειασυνειδήσεως,πουγρήγοραγίνεταιβαθιά 

 Κώμα,θάνατος 

 

5.6 Ομάδεςεργαζόμενωνυψηλούκινδύνου 

Ηαντοχήστοθερμικόστρεςείναιμειωμένηστουςεργαζόμενουςπουπαρουσιάζουνκάποιοαπότακατωτέρωπρ

οβλήματαυγείας: 

 Καρδιοπάθειες 

 Πνευμονοπάθειες(ορισμένες) 

 Γενικάνοσήματα 

 Σακχαρώδηςδιαβήτης 

 Χρόνιανεφρικήανεπάρκεια 

 Διαταραχέςηπατικήςλειτουργίας 

 Δυσλειτουργίατουθυροειδούς 

 Μηελεγχόμενηυπέρταση 

 Αναιμία(συγγενείςαιμοσφαιρινοπάθειες) 

 Ψυχικάνοσήματαυπόθεραπεία 

 Νοσήματατουκεντρικούνευρικούσυστήματος 

 Δερματοπάθειεςμεγάληςέκτασης 

 Παχυσαρκία(30%πάνωαπότοκανονικόβάρος) 
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 Λήψηορισμένωνφαρμάκων 

 Γενικέςκαταστάσεις 

 Γυναίκεςσεπερίοδοκύησης 

 Εργαζόμενοι που δεν έχουν εγκλιματισθεί(π.χ. νέοι εργαζόμενοι, άτομα που επιστρέφουν 

απόασθένειαήδιακοπές) 

ΟΔΗΓΙΕΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Ισορροπίαυγρώνκαιαλάτων 

 Άφθονοδροσερόνερό,περισσότεροαπόόσοδιψάς 

 Ανδενέχειςεγκλιματισθείκαιιδρώνειςπολύ,ρίχνεαλάτιστονερόσου(μετημύτηενόςκουταλιούσε 

έναμπουκάλιτουλίτρου) 

 Μηντρωςλιπαράκαιβαριάγεύματακαιμηνκαταναλώνειςοινοπνευματώδη 

 Τρώγεφρούτακαιλαχανικά 

Ενδυμασία 

 Ταρούχασουναδιευκολύνουντοναερισμότουσώματόςσου,ναεπιτρέπουντηνεξάτμισητουιδρώτα,ναε

ίναιελαφρά,άνετακαιπορώδη(βαμβακερά) 

 Ανδουλεύειςστονήλιοήκοντάσεακτινοβολούσεςεπιφάνειες,φρόντισεναμηναφήνειςακάλυπτοτοσώμ

α σου 

 Κάνεχρήσητουσυστήματοςψύξηςαναυτόδιατίθεται 

Υπαίθριεςεργασίες 

 Μηνεργάζεσαιμισόγυμνοςστονήλιο 

 Ναπροσπαθείςναεργάζεταιπερισσότεροστησκιά 

 Φόραπάντακαπέλοήτοκράνοςστοκεφάλι.Σεπροστατεύειαπότηνηλίαση 

 Ναεργάζεσαιπιοπαραγωγικάτιςπρωινέςώρες 

Εγκλιματισμός 

 Δώσετηνευκαιρίαστονεαυτόσουναπροσαρμοσθείστηζέστη.Σελίγεςμέρεςθανοιώθειςκαλύτερα 

 Πιθανώςνανοιώσειςκάποιαδυσφορίαανεπιστρέψειςαπόάδειαήακόμηκαιαπόσαββατοκύριακο.Γι΄αυ

τόπρόσεχε περισσότερο. 

Α΄ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Αν δεις κάποιον με συμπτώματα όπως: δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγο, κράμπες, κλπ, κάλεσε αμέσως 

ιατρική βοήθεια.Μέχριναέρθεικάνε ταακόλουθα: 

 Ξάπλωσετονάρρωστοσεσκιάήσεδροσερόμέρος.Βγάλεταπολλάρούχα 

 Ψύξετοσώματουμεδροσερόνερόήβρεγμέναρούχα 

 Φτιάξε αλατούχο δροσερό νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό) και δίνε 

στονάρρωστομισόποτήρικάθετέταρτοτηςώραςεπίμίαώραήμέχριναεξαφαλισθούντασυμπτώματα.Ε

πιπλέονδίνετουάφθονοδροσερόνερό γουλιάγουλιά 

 Αν λιποθυμήσει βάλε τον σε ασφαλή θέση ανάνηψης (μπρούμυτα με το κεφάλι προς 
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τηνπλευράόπουτοχέρικαιτοπόδιπρέπειναείναιαναδιπλωμένα) 

ΣχετικήΕγκύκλιος130329/95«Αντιμετώπισητηςθερμικήςκαταπόνησηςτωνεργαζομένωνκατάτοθέρος» 

Σημείωση:Οι ανωτέρω οδηγίες είναι επί πλέον των οργανωτικών μέτρων (διαλείμματα ή/και 

παύσηεργασίας)που ενδεχόμεναναπρέπειναληφθούναπότηνΔιεύθυνση του 

Εργοταξίου,ύστερααπόσχετικήυπόδειξητου ΤεχνικούΑσφαλείας. 

 

5.7 Ασφαλήςεργασίακατάτηνδιακίνησηφορτίων 

Α.ΟδηγίεςγιαΑσφαλήΑνύψωσηΦορτίων 

Η ανύψωση φορτίων είναι μία ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία και από τις συχνότες αιτίες 

πρόκλησηςατυχημάτων.Γι΄αυτό, εφάρμοσετιςπαρακάτω οδηγίες: 

1. Έλεγξε εάν οι αρτάνες που χρησιμοποιείς (συρματόσχοινα, αλυσίδες, φασκιές ή σκοινιά) είναι 

σεκαλήκατάστασηκαιότιογάντζοςδιαθέτειασφάλεια.Ανδιαπιστώσειςφθορέςήκάποιοελάττωμα 

ανάφερέ το αμέσως στονπροϊστάμενόσου ώστε να αντικατασταθεί. 

2. Γενικά να αποφεύγεις να χρησιμοποιείς αρτάνες από ινώδες σχοινί γιατί η αντοχή του 

ποικίλεισημαντικά,ανάλογαμε τουλικόπουείναικατασκευασμένο. 

3. Αν διαπιστώσεις ότι ο χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος δεν είναι κάτοχος άδειας 

ήαντιληφθείς,ότιοχειριστήςδενβρίσκεταισεκαλήφυσικήκατάστασηλόγωκατανάλωσηςοινοπνευματ

ωδών ποτών, χρήσης φαρμάκων ή κάποιου εμφανούς προβλήματος υγείας ανάφερέ 

τοαμέσωςστονπροϊστάμενόσου 

4. Μηνχρησιμοποιείςαυτοσχεδιασμούςκατά την πρόσδεση του φορτίου όπως 

συρματόσχοινα,σχοινιάή αλυσίδεςπουέχουνδεθείκόμβο γιανακοντύνουν, αλλάκατάλληλαναυτικά 

κλειδιά 

5. Εάν αναρτάς κάποιο φορτίο που αποτελείται από επί μέρους τμήματα φρόντισε να είναι 

δεμένασωστά και ασφαλισμένα για να αποφύγεις την πτώση τους από τυχαία κίνηση. Να ζητάς 

πάντα απότονπροϊστάμενόσουναελέγχειτηνανάρτηση 

6. Να χρησιμοποιείς γάντια για την προστασία των χεριών σου από αιχμηρές γωνίες του φορτίου ή 

απόθραυσμένασύρματατουσυρματόσχοινου 

7. Κατάτηνανάρτησηφορτίουμεσχοινιάήφασκιέςναφροντίζειςπριντηνχρήσητουςναμηνείναιστριμμένα 

8. Η αρτάνη πρέπει να εφαρμόζεται στη βάση του αγκίστρου και όχι στην μύτη του, ώστε 

νααποφεύγεταιηακούσιαμετατόπισητουφορτίουκατάτηνανύψωση 

9. Ταφορτίαπρέπει ναανυψώνονταιπάντακατακόρυφα 

10. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επαφή με διακινούμενο φορτίο πριν αυτό εδρασθεί και 

ακινητοποιηθείμεασφάλειαστονχώρομεταφοράςτου.Ναχρησιμοποιείς«αέρηδες»(2σχοινιά)γιατηνκ

αθοδήγησητουφορτίουκατάτηνανύψωσηκαιτηνμετακίνησήτου 

11. Μηνστέκεσαικάτωαπόανυψωμένοφορτίοκαι φρόντισεπάντανασεβλέπειοχειριστής 

 

12. Αν ο χειριστής δεν έχει καλή ορατότητα σε κάποιο σημείο της διαδρομής του φορτίου ή 

προσωπικούεργασίας, πρέπει να υπάρχει έμπειρος κουμανταδόρος για να τον καθοδηγήσει. 

Κανένας, εκτόςαπό τα πρόσωπα που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και εκπαίδευση, δεν πρέπει 

να κάνει σήματακαθοδήγησης στους χειριστές ανυψωτικώνμηχανημάτων 
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13. Νααποφεύγειςναεργάζεσαιήνακινείσαι μέσαστηνακτίναδράσηςτουγερανού 

14. Οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται εάν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες, όπως δυνατός άνεμος, 

κακή ορατότητα,βροχή,κλπ. 

15. Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό να μετακινείται αναρτημένο σε συρματόσχοια, 

άγκιστρα,κάδους,περόνες,μπούμες,ήπάνωσε φορτία. 

Β.ΟδηγίεςγιαΑσφαλήΧειρωνακτικήΔιακίνησηΦορτίων 

Ηχειρωνακτικήδιακίνησηφορτίωνείναιαπότιςσυχνότερεςαιτίεςπρόκλησηςατυχημάτωνκαιβλάβης της 

υγείας.Γι΄αυτό εφάρμοσετιςπαρακάτωοδηγίες: 

1. Ναχρησιμοποιείςφόρμαεργασίαςχωρίςελεύθεραάκραπουμπορείνασκαλώσουνκάπουτηνώρα της 

μεταφοράς. 

2. Ναχρησιμοποιείςγάντιαεργασίαςκαιυποδήματαασφαλείαςμεμεταλλικήπροστασίαδακτύλωνκαι 

αντιολισθητικήσόλα. 

3. Όταντοφορτίοείναιβαρύζήτησεβοήθειααπόδεύτεροάτομο.Ηχειρωνακτικήμεταφοράφορτίων 

κρύβειπολλούς κινδύνους. 

4. Κατάτηνανύψωσηφορτίωνπρέπειναεφαρμόζειςτις ακόλουθεςαρχές: 

 ησπονδυλικήστήληπρέπει ναβρίσκεται σεόρθιαστάση. 

 ταπόδιαναείναιλυγισμένα,ανοιχτά,τοφορτίοναβρίσκεταιανάμεσάτουςκαιτοέναπέλμαναεφάπτεταιστ

οέδαφος. 

 νατοποθετείςτοσώμασουόσοπιοκοντάστοπροςανύψωσηβάρος. 

 τοσημείολαβήςπρέπεινα κρατιέταισταθεράκαιμεασφάλεια. 

 πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορμού του σώματος. Ιδιαίτερη σημασία 

κατά την ανύψωση φορτίων έχει το ύψος ανύψωσης του φορτίου.Συγκεκριμένα: 

 μεταφοράαπότοδάπεδομέχριτούψοςτωνγονάτων. 

 μεταφοράαπότούψοςτωνγονάτωνμέχριτουύψουςτωναγκώνων. 

 μεταφοράαπότούψοςτωναγκώνωνμέχριτούψοςτωνώμων. 

Μεγαλύτερούψοςανύψωσηςσημαίνειπερισσότερηεπίπονηπροσπάθεια,άρακαιπιοεπικίνδυνη.Κατ

άτηνμεταφοράφορτίωνπρέπεινα εφαρμόζονταιοι ακόλουθεςαρχές: 

 Οι διαδρομέςπρέπεινα ελέγχονται, πριν τηνμεταφορά, για τυχόν 

ύπαρξημικροπαγίδωνκαιοφωτισμόςναείναι επαρκής. 

 Ανέναφορτίομεταφέρεταιαπόπερισσότερααπόέναάτομα,πρέπεινασυντονίζονταιοικινήσειςτους. Αν 

τα άτομα είναι περισσότερα από τρία, πρέπει να διατάσσονται καθ' ύψος. Το ψηλότερο 

απόαυτάδενπρέπεινα βρίσκεταιποτέ στημέση 

 Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους του, με τέτοιο τρόπο ώστε 

ναπεριορίζονταιοιπροσπάθειες γιανακρατηθείσεισορροπία. 

Απαγορεύεταιηρίψηυλικώναπόψηλά,εκτόςανυπάρχειεπιτηρητήςπουθαφροντίζεινααποκλεισθεί ο 

επικίνδυνος χώρος, θα προσέχει να μην πλησιάσει κανείς και θα κανονίζει πότε θα αρχίζει ηρίψη. 

 

5.8 Ασφάλειαεργασίαςσεβροχερόκαιρόστηνκατασκευαστικήβιομηχανία 
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Παρέχονταιπληροφορίεςστουςεργοδότεςκαιτουςεργαζόμενουςτηςβιομηχανίαςκατασκευώνσχετικάμε την 

αναγνώριση, τον προσδιορισμό και τον έλεγχο των κινδύνων που συνδέονται με την εργασία 

σεβροχερόκαιρό. 

Δεδομένου ότι η εργασία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που 

σχετίζονταιμε τον βροχερό καιρό και τα εργασιακά συστήματα τηρούνται, η εργασία στους χώρους των 

κατασκευώνμπορείνασυνεχισθεί με ασφάλεια. 

Η λήψη μέτρων για τον έλεγχο αυτών των κινδύνων θα προστατέψει την ασφάλεια και την υγεία 

τωνεργαζομένων,θαωφελήσειτις εταιρείες καιτις επιχειρήσεις μέσω: 

 τηςμείωσηςτωντραυματισμώνκαιτωνασθενειών 

 τωνυψηλότερωνεπιπέδωνεργασιακήςικανοποίησηςκαιμείωσηςτουαπουσιασμού 

 τηςαυξημένηςαποτελεσματικότηταςκαιπαραγωγικότητας 

Παράγοντεςκινδύνων 

Οικυριότεροιπαράγοντεςπουεπηρεάζουντηνασφαλήκατασκευήσεβροχερόκαιρόείναιοιεξής: 

1. Ολισθηρότητασεεργασίασταύψη 

2. Ολισθηρότητα,υγρασίαστιςεπιφάνειεςπατωμάτων,τασκαλοπάτιακαιτασημείαστήριξηςτων ποδιών 

3. Κατάρρευσησεεκσκαφές 

4. Κίνδυνοιηλεκτρισμού–βρεγμέναηλεκτρικάκαλώδια,καλώδια,πρίζες,σημείαισχύοςκαιεξοπλισμός 

ισχύος 

5. Κίνδυνοισυγκόλλησης–π.χ.υγρασίαστοχαλυβουργείο 

6. Ολισθηράεργαλεία,λαβέςκαιάλλεςεπιφάνειεςχειρισμού 

7. Μειωμένηχειρωνακτικήεπιδεξιότητασεμερικέςεργασίες 

8. Αστραπέςκατάτηδιάρκειακαταιγίδων 

9. Μόλυνσηαπόυπερχείλισητουαποχετευτικούδικτύου 

Σεσυνθήκεςανέμου,υγρούήξηρού,υπάρχουνεπιπρόσθετοιπαράγοντεςκινδύνουστιςεργασίεςκατασκευής: 

1. Χαλαράυλικά στέγης,σανίδεςσκαλωσιάςκαιάλλαμηασφαλήυλικάπουβρίσκονταισεύψος 

2. Ημιτελείςκατασκευές,π.χ.στέγεςήυπόστεγα 

3. Σκαλωσιέςανεπαρκώςασφαλισμένες 

4. Μηασφαλισμένοιτοίχοιήσκελετοί 

5. Ξένηουσίασταμάτια 

6. Οι γερανοί γίνονται ασταθείς όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τις συστάσεις των κατασκευαστών 

γιαασφαλήλειτουργία. 

Ανοαέραςείναιυπερβολικάκρύος,ηασφαλήςεργασίαμπορείναεπηρεαστείαπότηνμειωμένηδυνατότητα 

αίσθησης και λειτουργίας των χεριών και των ποδιών. Η ταλαιπωρία που προκαλείται από τουπερβολικό 

κρύομπορείναοδηγήσεισε απροσεξίακαι αφηρημάδα. 

ΑσφαλήΣυστήματαΕργασίας 

Ο βροχερός, με ανέμους ή κρύος καιρός, δεν καθιστά απαραίτητα την εργασία κατασκευών μη 

ασφαλή,υπότηνπροϋπόθεσηταασφαλήσυστήματαεργασίαςναμπορούνναεφαρμοσθούν.Αυτάπεριλαμβάν
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ουν: 

Οργάνωσηεργασίας 

Αναδιοργάνωσητωνκατασκευαστικώνεργασιώνσεβροχερόκαιρό,έτσιώστεοιεργαζόμενοινακάνουνπερισσ

ότερες εργασίες: 

 Κάτωαπότμήματαόπουυπάρχουνκαλύματαοροφής ήσκέπασμα 

 Κάτωαπόπροστατευμένεςκατασκευές,π.χ.σκαλωσιές 

 Κάτωαπόπροσωρινάπροστατευτικά,π.χ.μουσαμάδες 

 Αφούταβρεγμένασυστατικάστεγνώσουν 

 Σεδουλειέςπουοβροχερόςκαιρόςδεντιςκαθιστάεπικίνδυνες 

Παρακολουθήστετηνπρόβλεψητουκαιρού,έτσιώστενακανονίζετεεναλλακτικέςεργασίεςμίαήπερισσότερες 

μέρες πριν. 

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές εφαρμογές είναι ασφαλείς. Σιγουρευτείτε ότι όλα τα ηλεκτρικά 

καλώδιαβρίσκονταισε αρκετήαπόστασηπάνωαπότοέδαφος. 

Ελαχιστοποιείστε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε ψηλά σημεία. Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται 

καιχρησιμοποιούνται τα μέτρα και ο εξοπλισμός πρόληψης έναντι των πτώσεων – ειδικά στον βροχερό ή 

μεαέρακαιρό.Όπουείναιδυνατόν,προ-συνδέστεδομικάστοιχεία στοέδαφοςαντίσεκάποιο ύψος. 

Όταν σχεδιάζετε μακροπρόθεσμες εργασίες, αναβάλλετε την προγραμματισμένη εργασία που μπορεί 

ναεπηρεαστείαπότηβροχήγιαπιοστεγνούςμήνες. 

Στις προκατασκευασμένες δομήσεις, μελετείστε προκαταρκτικό σχεδιασμό των σκεπασμένων οροφών, 

για ναεξασφαλίσετε προστασίακατάτηνδιάρκειαάλλων κατασκευαστικώνεργασιών. 

Περιβάλλονεργασίας 

Περιορίστετιςεργασίεςσεστεγνέςπροστατευμένεςπεριοχέςότανηβροχήκαθιστάτιςεκτεθειμένεςπεριοχέςεπι

κίνδυνες.Βεβαιωθείτεγιακαλήαποχέτευση,έτσι ώστετοεργοτάξιοναστεγνώνει γρήγορα 

Φροντίστε για αντλίες απορρόφησης των 

πλημμυρών.Ανεγείρετεπροσωρινάσκέπαστρα,π.χ.τέντεςκαιμουσαμάδες 

Σεπερίπτωσηανέμων,βεβαιωθείτεότιταλυμένααντικείμενακαιοιημιτελείςκατασκευέςείναιδεμένεςκαιστερεω

μένες ενάντιαστιςπιέσεις τουανέμου 

Ανέσεις 

Εξασφαλίστε καταφύγια όπου θα υπάρχουν στεγνά ρούχα για να αλλαχθούν τα 

βρεγμένα.Γιατονκρύοκαιρό,εξασφαλίστε έναζεστόκαταφύγιο. 

Ενδυμασίαγιαβροχερόκαιρό 

Ταρούχαπουπροτιμούνταισεαυτέςτιςκαιρικέςσυνθήκεςγιατιςκατασκευαστικέςεργασίεςείναιαδιάβροχαπαν

τελόνια καιμπουφάν μεκουκούλα(για ναφοριέταιμετο κράνος ασφαλείας) 

Οιμπότεςκαιταπαπούτσιαασφαλείαςθαπρέπειναέχουνσόλεςπουδενγλιστράνε 

Γιαεργασίεςσεβρεγμένεςπεριοχέςθαπρέπεινααπαιτούνταιψηλέςγαλότσεςασφαλείας. 

ΚατάστασηΥγείαςτωνΕργαζομένων 

Η κατάσταση υγείας μερικών εργαζομένων μπορεί να μειώνει την αντοχή τους στον κρύο ή 
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βροχερόκαιρό.Σετέτοιεςπεριπτώσειςοιεργοδότεςθαπρέπειναλαμβάνουνυπ' 

όψητιςσυμβουλέςτωνγιατρών. Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την παροχή και την συντήρηση των 

συστημάτων 

ασφαλείαςτωνεργασιώνσεβροχερόκαιρό.Οιεργαζόμενοικαλούνταινασυνεργασθούνστηνεφαρμογήαυτώντ

ωνσυστημάτων. 

 

5.9 Θόρυβος 

Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη ενάντια σε χημικούς κινδύνους από 

τονθόρυβο. Και όμως ο υπέρμετρος θόρυβος μπορεί να καταστρέψει τα ευαίσθητα κύτταρα του 

εσωτερικούτου αυτιού σε τέτοιο βαθμό που η ακουστική ικανότητα του εργαζομένου να εξομοιωθεί με 

αυτήν ενόςυπερήλικαπολύπρινο πρώτος αγγίξειτησύνταξη. 

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι οποιαδήποτε υπέρμετρη έκθεση σε θόρυβο έχει καταστρεπτικές και 

μηαναστρέψιμες συνέπειες. Για το λόγο αυτό, η μείωση της ακοής πέραν ενός ορίου, θεωρείται και 

νομικά,επαγγελματικήασθένεια. 

Σημείαπροσοχής 

 Οθόρυβοςπάνωαπό85db(A)είναιεπικίνδυνοςκαιμπορείναπροκαλέσειμείωσητηςακοής. 

 Οθόρυβος μέσωνκαιυψηλώνσυχνοτήτων(2-5Khz)είναιοπλέονεπικίνδυνοςγιατηνακοή 

 Πρέπειναδίνεταιιδιαίτερηπροσοχήστονκρουστικόθόρυβο(μεέμφασηστονμηαναμενόμενο) 

 Αύξησητουθορύβουκατά3db(A)συνεπάγεταιδιπλασιασμότηςηχητικήςπίεσης,άρακαιτης 

βλαπτικότητάς του 

 Οχρόνοςέκθεσηςστονθόρυβοείναιανάλογοςτουβλαπτικούτουαποτελέσματος 

 Οθόρυβοςαποτελείαίτιοήσυναίτιοσημαντικούαριθμούατυχημάτων 

 Ησυνεχήςέκθεσησεθόρυβοπροκαλείψυχολογικήέντασηκαιεπηρεάζειτιςφυσιολογικέςλειτουργίες 

τουοργανισμού 

 Ηπροσοχήπρέπειναεστιάζειστηνεκτίμησητηςέκθεσηςτωνεργαζομένωνστονθόρυβοπερισσότερο,α

πότονθόρυβο αυτόνκαθ' εαυτόν 

 ΤαΜέσαΑτομικήςΠροστασίαςκατάτουθορύβουαποτελούντηλιγότεροεπιθυμητήλύσηκαιδεν 

πρέπειναεπιλέγονταιγιασυνεχήπροστασία(έκθεσησε οκτάωρηβάση). 

 

5.10 Ηλεκτρικόρεύμα 

Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα στα εργοτάξια τεχνικών έργων, όπου 

οιεγκαταστάσεις είναι προσωρινές, βρίσκονται κατά κανόνα στην ύπαιθρο και το προσωπικό δεν έχει 

τηνκατάλληληεκπαίδευση. 

Σημείαπροσοχής 

 Τοηλεκτρικόρεύμαπαρουσιάζειπολλούςκινδύνουςγιαατυχήματα.Μπορείναπροκαλέσειπυρκαγιά,έκ

ρηξη,αλλάκαιαναπηρία, ακόμηκαιθάνατο 

 Μέτραασφαλείαςείναιηχρήσηχαμηλήςτάσης(42V),ημονωτικήθέση,ηγείωσηκαιοδιακόπτηςδιαφυγή

ς 

 Οιεγκαταστάσειςδιανομήςενέργειαςπρέπειναέχουνκαλήγείωση,ναέχουντηνσωστήθέσηστοεργοτά

ξιοκαιτα στοιχείατουςνατηρούντιςαπαραίτητεςαποστάσειςασφαλείαςαπότοέδαφος 
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 Οι κίνδυνοι από τα ηλεκτρικά δίκτυα ποικίλουν ανάλογα με το είδος του δικτύου (εναέριο, υπόγειο 

ή βοηθητικό) 

 Οι πίνακες διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι στεγανού τύπου με δυνατότητα ασφάλισης, 

να είναιγειωμένοι,ναέχουνδιακόπτηδιαφυγήςκαινασυντηρούνταιτακτικά 

 Οιχωματουργικέςεργασίεςπρέπειναεκτελούνταιαφούπρώταέχειελεγχθείοπιθανόςκίνδυνος 

απόταδίκτυατηςΔΕΗπουβρίσκονταιστηθέσητουέργου 

 ΟιεργασίεςπουεκτελούνταικοντάσεδίκτυατηςΔΕΗπρέπειναγίνονταιμειδιαίτερηπροσοχή,αφούο 

κίνδυνοςγιαπιθανό ατύχημαλόγωεπαφήςήπροσέγγισηςμετοδίκτυοείναιμεγάλος 

 Ταφωτιστικάσημείακαθώςκαιοιηλεκτρικέςσυσκευέςκαιταμηχανήματαπρέπειναπαρέχουν 

προστασίααπόπιθανήηλεκτροπληξία. 

 

5.11 Εργασίεςμεικριώματα 

Ταικριώματαχρησιμοποιούνταικατάτηνεκτέλεσηεργασιώνσεύψοςστατεχνικάέργα.Οισοβαροί 

κίνδυνοιπουενέχουνοιεργασίεςαυτές απαιτούντηντήρησηαυστηρών κανόνων ασφαλείας. 

Το είδος του ικριώματος που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται κύρια από το ύψος 

εκτέλεσηςτωνεργασιών. 

Σημείαπροσοχής 

 Ανάλογαμετούψοςεκτέλεσηςτηςεργασίαςπρέπει ναχρησιμοποιείταιτοκατάλληλοικρίωμα 

 Γιατασταθεράικριώματασυντάσσεταιυπεύθυνηδήλωση,μετάαπόέλεγχοκαιπριντηνέναρξητων 

εργασιών, από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον κατασκευαστή, η οποία κατατίθεται 

στηνΕπιθεώρησηΕργασίας 

 Τα μεταλλικά ικριώματα πρέπει να φέρουν τα πιστοποιητικά ελέγχου και να 

συναρμολογούνταισύμφωναμε τις οδηγίεςτουκατασκευαστή 

 Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των ικριωμάτων πρέπει να γίνεται από 

εξειδικευμένοτεχνικόπροσωπικό 

 Ταικριώματαδενπρέπει να αποσυναρμολογούνταιεν μέρεικατάτηνπρόοδοτωνεργασιών 

 Ταυλικάκατασκευήςτωνικριωμάτωνπρέπει ναείναιανθεκτικάκαικαλάσυντηρημένα 

 Ταικριώματαπρέπειναστηρίζονταιμεασφαλήτρόποστοέδαφος 

 Τασταθεράικριώματαπρέπειναδένονται μεασφαλήτρόποστοέδαφος 

 Ταδάπεδαεργασίαςπρέπειναέχουνπλάτοςτοελάχιστον60cmκαινααποτελούνταιαπότρίαμαδέρια 

 Ταδάπεδατωνικριωμάτωνδενπρέπειναυπερφορτώνονται 

 Ησύνδεσητωνστοιχείωντωνικριωμάτωνπρέπειναγίνεταιμετοντρόποπουπεριγράφειη νομοθεσία 

 Πρέπειναυπάρχουνοπωσδήποτεχιαστίαντηρίδες 

 Πρέπειναυπάρχεισεκάθεδάπεδοεργασίαςκουπαστή(σεύψος1m),παράλληλησανίδαστο 

μεσοδιάστημακαιθωράκιο(σοβατεπί) 

 

5.12 Επαγγελματικέςασθένειεςσχετικέςμετηνεργασίαστατεχνικάέργα 

Οισυχνότερεςεπαγγελματικέςασθένειες(άρθρο40τουΚανονισμούΑσθενείαςτουΙΚΑ)πουσυνδέονται με τις 
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εργασίεςσταΤεχνικάΈργα,είναιοιεξής: 

 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣΑΠΟΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΤΟΥΑΝΘΡΑΚΑ 

Σύντομηπεριγραφήνόσου Εργασίες/Παράγοντες Προφυλάξεις 

 Απώλεια αισθήσεων, 

δύσπνοια, σπασμοί 

 Μέθη από μονοξείδιο 

τουάνθρακα, κεφαλαλγία, 

ναυτία,ίλιγγοι,βούισμααυτιών,μ

είωσημυϊκής ισχύος 

 Υπολειμματικέςνευρικές,μυικές 

καικαρδιαγγειακέςδιαταραχές 

 Διαταραχέςόρασης,μνήμης 

 Διαταραχέςύπνουκαισυμπεριφ

οράς 

 Χρήση 

μηχανώνεσωτερικήςκαύσηςεντό

ς κλειστών χώρων 

 Οδήγηση οχημάτων 

ταοποίαδιαθέτουνκλειστό 

θάλαμο ή κακώςπροστατευμένο 

 Πυρκαγιές και εκρήξεις 

εντόςκλειστώνχώρων 

 Λήψη άμεσων μέτρων 

γιαεξάλειψηήμείωσηεκπομπ

ής μονοξειδίουτου άνθρακα 

μετεχνικάμέσα 

 

 

ΤΕΤΑΝΟΣ 

Σύντομηπεριγραφήνόσου Εργασίες/Παράγοντες Προφυλάξεις 

 Τέτανος 

συνήθουςσυμπτωματολογίας 

 Οικοδομικέςκαιυπόγειεςεργα

σίες 

 Αντιτετανικόεμβόλιο 

 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣΣΕΜΗΧΑΝΙΚΕΣΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Σύντομηπεριγραφήνόσου Εργασίες/Παράγοντες Προφυλάξεις 

 Υπεροστικές 

αρθροπάθειεςστηνάρθρωσητουαγ

κώνα 

 Άσηπτοςνέκρωσητου μηνοειδούς 

 Αγγειοκινητικέςδιαταραχές 

 Εργασίεςκατάτηδιάρκεια των 

οποίωνχρησιμοποιούνταιαερό

σφυρες(κομπρεσέρ) 

 Κραδάζονταεργαλεία χειρός 

 Λήψητενχικώνμέσωνγια 

την αποφυγήμετάδοσης 

τωνδονήσεων 

στονεργαζόμενο 

 Συχνάδιαλείμματα 

 Συχνήεναλλαγήκαθηκόντω

ν 

 Κατάλληλαγάντια 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣΑΠΟΗΧΟ/ΘΟΡΥΒΟ 

Σύντομηπεριγραφήνόσου Εργασίες/Παράγοντες Προφυλάξεις 

 Μείωση της 

ακουστικήςοξύτηταςκοχλιακήςπ

ροέλευσης, 

μηανατάξιμοςκαιμηεπιδεινούμε

νη μετά 

τηδιακοπήτηςέκθεσηςστοθορυβ

ογόνοπεριβάλλον 

 Χειρισμός 

θορυβογόνωνμηχανώνκαιεργα

λείων 

 Παραμονή σε 

περιβάλλονμευψηλόθόρυβο 

 Λήψη άμεσων μέτρων γιαμείωση 

ηχοέκθεσης 

μετεχνικάήοργανωτικάμέσα 

 Χρήση των 

μέσωνπροστασίαςτηςακοήςμόν

οως πρόσθετη προστασία ήως 

έσχατηλύση 

 Διεξαγωγή 

τακτικώνακουομετρικώνελέγχων 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ 

Σύντομηπεριγραφήνόσου Εργασίες/Παράγοντες Προφυλάξεις 

 Δερματίτιδες πρωτοπαθείς 

καιπυοδερματίτιδες 

 Δερματίτιδεςδευτεροπαθείςεκζε

ματοειδείς 

 Παρασκευήή/καιχρήσητσιμέν

του 

 Εργασίες που φέρουν 

σεεπαφήτονεργαζόμενομεπί

σσα καιορυκτέλαια 

 Προστασία του δέρματος 

μεχρήση 

ολόσωμηςπροστατευτικήςενδ

υμασίας καιγαντιών 

 

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΕΠΙΘΗΛΙΩΜΑΤΑΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Σύντομηπεριγραφήνόσου Εργασίες/Παράγοντες Προφυλάξεις 

 Πρωτοπαθήεπιθηλιώματαδέρμ

ατος 

συνήθουςσυμπτωματολογίας 

 Εργασίες που φέρουν 

σεεπαφήτονεργαζόμενομεπί

σσα, άσφαλτο,τσιμέντο, 

ορυκτέλαια,παραφίνη, 

καθώς 

καισύνθεταπροϊόνταήυπολεί

μματα 

τωνπαραπάνωουσιών 

 Προστασία του δέρματος 

μεχρήση μάσκας 

ανάλογηςτουβαθμούσυγκέντ

ρωσης των ινώναμιάντου 

 

 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ 

Σύντομηπεριγραφήνόσου Εργασίες/Παράγοντες Προφυλάξεις 

 Αμιάντωση 

 Καρδιακέςεπιπλοκές 

 Μεσοθηλίωμαπεριτοναίου 

 Εργασίεςπουεκθέτουντονεργ

αζόμενο σε εισπνοήσκόνης 

αμιάντου 

 Παραγωγήκαιχρήσηαμιαντοτ

σιμένου 

 Προστασία της αναπνοής 

μεχρήση μάσκας 

ανάλογηςτουβαθμούσυγκέντ

ρωσης των ινώναμιάντου 

 Απαγόρευση 

τουκαπνίσματος, 

τουφαγητούκαιτηςπόσηςκατ

άτηνεργασία 

 Απαραίτητη η χρήση 

ειδικήςφόρμας, για να 

μηνμεταφέρεται η 

μόλυνσηαπότον 

χώροεργασίαςστοσπίτι 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί αρχείο του τι έχει κατασκευαστεί για ένα συγκεκριμένο έργο 

καιθα πρέπει να περιέχει στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε χρειαστεί να καθαρίσει, 

συντηρήσει,καθαιρέσειήεπεκτείνειμέροςτωνεργασιών. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΟΦ. ΔΕΕΠΠ/οικ./85 ΤΗΣ 14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β’), «Καθιέρωση 

τουΣχεδίουΑσφαλείαςκαιΥγείας(ΣΑΥ)καιτουΦακέλουΑσφαλείαςκαιΥγείας(ΦΑΥ)ωςαπαραιτήτωνστοιχείων 

για την έγκρισημελέτης στο στάδιο της οριστικήςμελέτηςή / και της μελέτης εφαρμογής σεκάθε δημόσιο 

έργο», αρθρ. 3, παρ. 3.2., το ΦΑΥ θα περιέχει μόνο τα βασικά στοιχεία του έργου, καθώς 

καιοδηγίεςκαιχρήσιμαστοιχείασεθέματαασφαλείαςκαιυγείας,ταοποίαενδεχόμεναθαπρέπειναλαμβάνονται 

υπόψη τόσο κατά τα επόμενα στάδια της μελέτης, όσο και κατά την διάρκεια της ζωής τουέργου, όπως 

εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού, κ.τ.λ.. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχείααυτά 

αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών συντήρησης, στην 

αποφυγήκινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κ.λ.π.), στην 

πυρασφάλειακ.τ.λ.. 

Τα στοιχεία του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας θα περιορίζονται στα τελικά αρχεία «Ως 

Κατασκευάσθη».Υπάρχει η τάση να συμπεριλαμβάνουμε στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας όλη τη σειρά 

των σχεδίων (παλιάκαι αναθεωρημένα) για να είμαστε απλά σίγουροι ότι δεν έχουμε παραλείψει κάτι. Αυτό 

δεν θα πρέπει ναγίνεται, αλλάθαπρέπειναυπάρχουνμόνοτααρχείατων«Ως Κατασκευάσθη». 

Ένας ΦΑΥ έργου περιλαμβάνει το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου (χωρίς να 

περιλαμβάνειταδιαφημιστικάτης εταιρείας καιστοιχείαπουυπάρχουνήδησε άλλααρχεία). 

Όλα τα άτομα που εμπλέκονται στην προετοιμασία του ΦΑΥ θα διασφαλίσουν ότι θα συλλέγονται 

μόνοσχετικέςπληροφορίες.Είναι εξίσουσημαντικόναεξασφαλιστείότιδενθαπαραληφθούνσχετικάστοιχεία. 

ΗσύνταξητουΦΑΥαποτελείευθύνητουΣυντονιστήΑσφάλειαςκαιΥγείας(ΣτάδιοΜελέτης).ΟΣυντονιστής 

Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης θα εξασφαλίσει την προετοιμασία του ΦΑΥ. Για την ανάληψη αυτού του 

έργου θα καθοριστούν διαδικασίες κατά τα στάδια μελέτης και κατασκευής του έργου με στόχοτην 

ανάκτηση και σύγκριση στοιχείων που θα συμπεριληφθούν στο ΦΑΥ. Οι διαδικασίες θα 

παραθέτουνλεπτομερώς ποια στοιχεία πρέπει να συγκριθούν, συμπεριληφθούν και αποθηκευτούν. Τα 

σχετικά στοιχείαπουδύναταινασυμπεριληφθούνστοΦΑΥείναιμεταξύάλλωνταεξής: 

 «Ωςκατασκευάσθη»σχέδια,προδιαγραφές,πουπαρήχθησανκατάτηφάσηκατασκευής 

 Γενικάκριτήριαμελέτης 

 Λεπτομέρειεςτωνεγκαταστάσεωνεξοπλισμούκαισυντήρησης 

 Διαδικασίεςσυντήρησης 

 Εγχειρίδια,καιόπουαπαιτούνταιπιστοποιητικά,πουσυντάσσονταιαπόειδικούςαναδόχουςκαι 

προμηθευτές,ταοποίαπεριγράφουνδιαδικασίεςλειτουργίαςκαισυντήρησηςκαισχέδιαγιαεγκαταστάσ

ειςκαιεξοπλισμόπουεγκαθίστανταιωςμέροςτουτεχνικούκαισυγκεκριμέναγια 

εξαερισμό,ηλεκτρολογικές πλατφόρμες,αγωγούς ηλεκτρομηχανολογικώνεγκαταστάσεων 

 Λεπτομέρειεςτηςθέσηςκαιφύσηςτωνδικτύωνκαιυπηρεσιών,συμπεριλαμβανομένωντωνσυστημάτω

νεκτάκτουανάγκηςκαιπυρόσβεσης. 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης θα συζητήσει το ΦΑΥ με τον Κύριο του έργου. Με 

τοντρόπο αυτό καθορίζονται τα στοιχεία που ζητά ο Κύριος του έργου και ο τρόπος που επιθυμεί να γίνει 

ηκαταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων αυτών. Επιπλέον, εάν ο Κύριος του έργου έχει 
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συγκεκριμένεςαπαιτήσεις σχετικά με τη μορφή του ΦΑΥ, που διαφοροποιείται από τη μορφή του παρόντος 

εγγράφου,αυτές θαπρέπεινα προσδιοριστούναπότηναρχή. 

Μέρος του υλικού του ΦΑΥ προκύπτει από τα στοιχεία που πρέπει να προσκομίσουν οι μελετητές και 

οΣυντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης. Η προσκόμιση των στοιχείων αυτών σε μορφή 

σχεδίωνεπιτρέπειτηντροποποίησητουςσεπερίπτωσηπουυπάρξουναλλαγέςκατάτηνκατασκευή.Κάτιτέτοιο 

δίνειεπίσηςτηδυνατότητααποθήκευσηςτωνστοιχείωνασφάλειαςκαιυγείαςστοίδιοέγγραφο.Οι μελετητές και 

ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης θα εξασφαλίσουν ότι όλες οι σχετικέςπληροφορίες που 

αφορούν τα χαρακτηριστικά του τεχνικού, και που ίσως να χρειαστεί να ληφθούν υπόψηκατά τη διάρκεια 

επικείμενων εργασιών (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης) κατά τη διάρκεια ζωής του 

τεχνικού,προωθούνταιστοΣυντονιστήΑσφάλειας καιΥγείας τουΑναδόχου. 

Το παρόνκείμενοσυνοψίζει ταβασικάστοιχεία του ΦΑΥκαιθαλειτουργείως οδηγός εύρεσης 

τωνσχετικώναποθηκευμένωνστοιχείων. 
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1. ΤΜΗΜΑΑ:ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Τίτλοςτουέργου 

"ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ", Εργολαβία Ε-897.  

 

1.2 ΣτοιχείαΚυρίουτουΈργου 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΥΔΡΕΥΣΕΩΣΚΑΙΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣΑ.Ε.  Ε.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε. 

Οδός  : Λαοδικείας29καιΙλισίων9 

Ταχ.Κωδ. : Ιλίσια, 15771 

Τηλ.  : 2107495406 

Fax  : 2107495298 

Email  : gdmeron@eydap.gr 

 

1.3 ΣτοιχείαΥπόχρεουγιατηνΕκπόνησητουΦ.Α.Υ. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΥΔΡΕΥΣΕΩΣΚΑΙΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣΑ.Ε.  Ε.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Οδός  : Λαοδικείας29καιΙλισίων9 

Ταχ.Κωδ. : Ιλίσια, 15771 

Τηλ.  : 2107495405 

Fax  : 2107495298 

Email  : gdmeron@eydap.gr 

 

1.4 ΣύντομηΠεριγραφήτουΈργου 

Τοπαρόνέργοαποτελείένα μέροςτουσυνολικούέργουαξιοποίησης του ύδατος του Αδριάνειυ Υδραγωγείου 

για την υδροδότηση έργων άρδευσης πρασίνου σε διαφόρους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας 

Αθηνών,βάσεισχεδιασμούτης ΕΥΔΑΠ. 

Τοαντικείμενοαφορά την άρδευση περιοχών πρασίνου του Δήμου Χαλανδρίου 

Τα έργα του δικτύου άρδευσης σε περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου θα 

κατασκευασθούνσύμφωναμετηνεγκεκριμμένηαπότηνΕ.ΥΔ.Α.Π. μελέτη “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ 

ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΦΑΣΗ Α': ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

”,ηοποίαεκπονήθηκεαπότογραφείομελετών“ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΕΠΕ”το2021καιεγκρίθηκεμετηνυπ’ αρ. πρωτ.1940/15.06.2022Απόφασητου Αναπληρωτού 

Διευθύνοντος Συμβούλου τηςΕΥΔΑΠ Α.Ε.. 

Αρδευτικά δίκτυα 

Κατασκευάζονται δύο ανεξάρτητα αρδευτικά δίκτυα υπό πίεση για την άρδευση περιοχών πρασίνου, 

πάρκων, αλσυλίων, παρτεριών, πλατειών, Παιδικών Σταθμών, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και 
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Λυκείων του Δήμου Χαλανδρίου, καθώς και ιδιωτικών εκτάσεων πρασίνου, πρεσβειών, της Ριζαρείου 

Σχολής, και άλλων ιδιωτών.  

Τα δίκτυα τροφοδοτούνται από το νερό του Αδριάνειου Υδραγωγείου, με άντληση από τα φρέατα υπ' 

αριθμ. 85 και 102 αντιστοίχως. Το νερό μεταφέρεται με καταθλιπτικούς αγωγούς σε αντίστοιχες υπόγειες 

δεξαμενές αναρρύθμισης, που κατασκευάζονται πλησίον των φρεάτων. Την απαιτούμενη πίεση για την 

λειτουργία των δικτύων την προσδίνουν πιεστικά συγκροτήματα που τοποθετούνται σε ξεχωριστούς 

θαλάμους των δεξαμενών. Εντός των θαλάμων αυτών τοποθετείται και ο λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός 

εξοπλισμός. 

Τα κύρια χαρακτηριαστικά των αρδευτικών δικτύων είναι τα εξής: 

- Υπόγειο σωληνωτό δίκτυο αγωγών υπό πίεση υπό το οδόστρωμα του υφιστάμενου 

ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου του Δήμου Χαλανδρίου. 

- Σωληνώσεις από πολυαιθυλένιο PE 100, κλάσεως 10 ατμ. και ονομαστικής διαμέτρου από Φ25 έως 

Φ225. Το συνολικό μήκος των σωληνώσεων ανέρχεται σε 3,37 χλμ. 

- Οι αγωγοί τοποθετούνται σε σκάμματα κατακόρυφων παρειών, πλάτους από 0,60 έως 0,80 μ και 

εγκιβωτίζονται με άμμο λατομείου μέχρι 30 εκ. πάνω από το ανωρράχιο. Υπεράνω της επικάλυψης 

τοποθετείται ταινία σήμανσης δικτύων. Το υπόλοιπο σκάμμα επιχώνεται με θραυστό υλικό λατομείου, 

και στην επιφάνεια αποκαθίστανται οι στρώσεις της οδοστρωσίας. 

- Εξοπλισμός των σωληνώσεων με συσκευές ελέγχου, ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης του 

δικτύου. Τέτοιες συσκευές είναι δικλείδες ελέγχου, εκκένωσης, και οι αερεξαγωγοί βαλβίδες. 

Προβλέπονται 9 δικλείδες ελέγχου, 13 αερεξαγωγοί βαλβίδες και και 15 εκκενωτές.  

-  Φρεάτια τοποθέτησης των συσκευών. Προκατασκευασμένα φρεάτια κυκλικής διατομής διαμέτρων 

1,20 και 1,50μ με χυτοσιδηρά καλύμματα κατηγορίας αντοχής D400. Ο αριθμός των φρεατίων, 

συνολικά για όλες τις συσκευές, ανέρχεται σε 37. 

- Τεχνικά ιδιωτικών συνδέσεων παροχών που ανέρχονται σε 37. 

 Στον κατωτέρω πίνακα δίνονται χαρακτηριαστικά στοιχεία των σωληνώσεων των δικτύων. 

Δίκτυο φρέατος 85 

Αγωγός Υλικό 
κατασκευής 

Ονομαστική 
πίεση (PN) 

(atm) 

Ονομαστική 
Διάμετρος (DN) 

(χλστ) 

Μήκος 

(m) 

Φ85-Δ85 
(καταθληπτικός) 

HDPE-100 10,00 125 10,2 

Δ85 - Κ085.1 HDPE-100 10,00 180 8,72 

Κ085.1 - Κ085.7 " " 160 44,28 

Κ085.7 - Υ085.12 " " 160 4,36 

Υ085.12 - Κ085.13 " " 160 45,28 

Κ085.13 - Υ085.14 " " 40 66,40 

Κ085.13 - Υ085.15 " " 160 44,63 

Υ085.15 - Υ085.16 " " 140 56,34 

Υ085.16 - Υ085.17 " " 140 89,69 

Υ085.17 - Κ085.18 " " 140 57,71 

Κ085,18 - Κ085.20 " " 125 106,58 

Κ085.20 - Υ085.21 " " 110 98,46 

Υ085.21 - Υ085.22 " " 110 53,25 
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Υ085.22 - Υ085.23 " " 110 53,57 

Υ085.23 - Υ085.24 " " 110 109,79 

Υ085.24 - Κ085.25 " " 90 130,71 

Κ085.25 - Υ085.26 " 12,50 90 82,60 

Κ085.20 - Υ085.28 " 10,00 90 228,49 

ΣΥΝΟΛΟ    1291,06 

 

Δίκτυο φρέατος 102 

Αγωγός Υλικόκατασκευής Ονομαστική 
πίεση (PN) 

(atm) 

Ονομαστική 
Διάμετρος (DN) 

(χλστ) 

Μήκος 

(m) 

Φ102-Δ102 
(καταθληπτικός) 

HDPE-100 10,00 160 17,60 

Δ102 - Κ102.1 HDPE-100 10,00 225 4,00 

Κ102.1 - Υ102.2 " " 110 88,40 

Υ102.2 - Υ102.3 " " 75 19,94 

Υ102.3 - Υ102.4 " 12,50 75 73,75 

Κ102.1 - Κ102.5 " 10,00 225 4,19 

Κ102.5 - Κ102.6 " " 160 82,83 

Κ102.6 - Υ102.7 " " 63 80,00 

Κ102.6 - Υ102.8 " " 160 8,17 

Υ102.8 - Κ102.9 " " 140 35,55 

Κ102.9 - Υ102.10 " " 25 66,64 

Κ102.9 - Κ102.11 " " 140 216,05 

Κ102.11 - Υ102.12 " " 75 31,60 

Κ102.11 - Υ102.13 " " 125 8,09 

Υ102.13 - Υ102.14 " " 125 136,45 

Κ102.5 - Υ102.20 " " 180 319,04 

Υ102.20 - Κ102.21 " " 160 75,49 

Κ102.21 - Υ102.23 " " 160 83,50 

Υ102.23 - Υ102.24 " " 160 129,14 

Υ102.24 - Υ102.25 " " 160 111,15 

Υ102.25 - Κ102.26 " " 160 137,76 

Κ102.26 - Κ102.27 " " 140 65,29 

Κ102.27 - Υ102.28 " " 110 17,92 

Κ102.27 - Υ102.29 " " 63 153,57 

Κ102.26 - Υ102.30 " " 90 19,87 

Υ102.30 - Υ102.31 " " 63 121,25 

ΣΥΝΟΛΟ    2107,24 

 

Δεξαμενές αναρρύθμισης  

Οι δεξαμενές αναρρύθμισης δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, ωστόσο δίνονται 

κατωτέρω κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία τους, δεδομένου ότι εντός αυτών θα γίνουν οι 
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ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που  αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας. 

Προβλέπονται οι δεξαμενές αναρρύθμισης Δ85 και Δ102 που κατασκευάζονται πλησίον των αντίστοιχων 

φρεάτων 85 και 102 του Αδριάνειου Υδραγωγείου.  

Κάθε δεξαμενή έχει δύο θαλάμους τον υγρό θάλαμο για την ταμίευση του νερού που αντλείται από τα 

φρέατα και τον ξηρό θάλαμο/μηχανοστάσιο, όπου τοποθετείται ο απαιτούμενος ηλεκτρομηχανολογικός 

εξοπλισμός. 

Οι δεξαμενές αναρρύθμισης τροφοδοτούνται από το νερό του Αδριάνειου Υδραγωγείου μέσω υποβρύχιων 

αντλιών που τοποθετούνται στα αντίστοιχα φρέατα και καταθλιπτικών αγωγών που καταλήγουν στους 

υγρούς θαλάμους.  

Χαρακτηριστικά στοιχεία των δεξαμενών είναι: 

Δεξαμενή Δ85  

- Ωφέλιμος όγκος υγρού θαλάμου 90,00 m3 και ωφέλιμο βάθος 2,50 m. 

- Υψόμετρο πυθμένα στο +165,85 καιανώτατη στάθμη νερού (Α.Σ.Υ.) στο +168,35. 

- Εσωτερικές διαστάσεις του υγρού θαλάμου BΧLΧH είναι 4,00Χ9,00Χ3,0m. 

- Εσωτερικές διαστάσεις του ξηρού θαλάμου BΧLΧH είναι 2,70Χ9,00Χ3,0 m. 

Δεξαμενή Δ102 

- Ωφέλιμος όγκος υγρού θαλάμου 135,00 m3 και ωφέλιμο βάθος 2,50 m. 

- Υψόμετρο πυθμένα στο +160,15 καιανώτατη στάθμη νερού (Α.Σ.Υ.) στο +162,65. 

- Εσωτερικές διαστάσεις του υγρού θαλάμου BΧLΧH είναι 6,00Χ9,00Χ3,0m. 

- Εσωτερικές διαστάσεις του ξηρού θαλάμου BΧLΧH είναι 2,70Χ9,00Χ3,0 m. 

Εντός των ξηρών θαλάμων/μηχανοστασίων τοποθετούνται τα πιεστικά συγκροτήματα για την υδροδότηση 

των αρδευτικών δικτύων και όλος ο λοιπός ηλεκτρικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, οι πίνακες ελέγχου, 

κ.λπ., καθώς και οι πίνακες ελέγχου των υποβρύχιων αντλιών που αντλούν από το Αδριάνειο Υδραγωγείο. 

Οι δεξαμενές προβλέπονται υπόγειες ορθογωνικής διατομής και κατασκευάζονται από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C30/37 και οπλισμό από χάλυβα B500c. Τα τοιχία έχουν πάχος 30 cm, η πλάκα θεμελίωσης 

έχει πάχος 55 cm και η πλάκα οροφής ελάχιστο πάχος 25 cm.  

Κάτω από την πλάκα θεμελίωσης των δεξαμενών κατασκευάζεται εξυγιαντική στρώση από θραυστό υλικό 

λατομείου πάχους 0,50m που προστατεύεται με γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών. 

- Για την πρόσβαση των υγρών θαλάμων προβλέπονται στην οροφή ανοίγματα διαστάσεων 0,80Χ0,80 

m με χυτοσιδηρό κάλυμμακαι χυτοσιδηρές βαθμίδες πακτωμένες στο τοίχωμά των ανά 30 cm. 

- Για την πρόσβαση των ξηρών θαλάμων προβλέπονται στην οροφή ανοίγματαδιαστάσεων 0,80Χ0,80 

m καιχυτοσιδηρές βαθμίδες πακτωμένες στο τοίχωμά τους ανά 30εκ. Για την κατάβαση και την ανάβαση 

των αντλιών προβλέπεται άνοιγμα 1,50Χ150m.  

- Στην οροφή τοποθετούνται σωλήνες εξαερισμού. 

Προβλέπονται όλες οι  απαραίτητες συσκευές για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των δεξαμενών, 

δηλαδή αγωγός υπερχείλισης, αγωγός εκκένωσης με δικλείδα ελέγχου, καταθλιπτικός αγωγός 

τροφοδοσίας και αγωγός υδροληψίας με δικλείδες ελέγχου. Οι δικλείδες των αγωγών ελέγχου, εκκένωσης, 

και υδροληψίας τοποθετούνται εντός του ξηρού θαλάμου (μηχανοστασίου).  

Η/Μ εξοπλισμός 
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 Στο φρεάτιο 102 θα εγκατασταθεί υποβρύχιααντλίαλυμάτων παροχής 60m3/h σε μανομετρικό 14m, 

εξοπλισμένη με κινητήρα ενδεικτικής ισχύος4,2kW/400V/50Hz/3ph/2900rpm και αγωγό κατάθλιψης 

από ανοξείδωτο χάλυβα DN150. Ηυποβρύχια αντλία λυμάτων συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα 

ηλεκτρολογικά υλικά. 

 Στο φρεάτιο 85 θα εγκατασταθεί υποβρύχιααντλίαλυμάτων παροχής 30m3/h σε μανομετρικό 23m, 

εξοπλισμένη με κινητήρα ενδεικτικής ισχύος 4,2kW/400V/50Hz/3ph/2900rpm και αγωγό κατάθλιψης 

από ανοξείδωτο χάλυβα DN100. Ηυποβρύχια αντλία λυμάτων συνοδεύεται όλα τα απαραίτητα 

ηλεκτρολογικά υλικά. 

Η ανάρτηση των αντλιών και του αγωγού κατάθλιψης γίνεται με αλυσίδα στο κέντρο των φρεάτων, από 

σιδηροδοκό που στηρίζεται στα νέα τοιχία των φρεάτων που κατασκευάζονται από σκυρόδεμα πάνω από 

τα λιθόκτιστα αρχαία τοιχία.  

Δεξαμενή Δ102  

Ο υγρός θάλαμος της δεξαμενής θα είναι εξοπλισμένος με διάταξη εκκένωσης εξοπλισμένη με δικλείδα 

απομόνωσης DN80 και διάταξη υπερχείλισης DN 160, ελεύθερη βανών. 

Η δεξαμενή θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα δοσομέτρησης διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τον 

καθαρισμό της δεξαμενής όταν απαιτείται. Το σύστημα αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου (δοχείο 1 

κυβ.μ. και δοσομετρική αντλία 5 L/h) θα εγκατασταθούν στον παρακείμενο ξηρό θάλαμο. 

Επιπλέον, η δεξαμενή θα εξοπλιστεί με σύστημα υποβρύχιας διάχυσης χονδρής φυσαλίδας αέρα. Το 

σύστημα αυτό θα αποτελείται από πτεριογιοφόρο φυσητήρα, αγωγό τροφοδοσίας (κατεβασιά) και 

σύστημα διανομής του αέρα. Το σύστημα διανομής του αέρα θα αποτελείται από σωλήνες HDPE75 ΡΝ10, 

οι οποίοι θα στερεωθούν στον πυθμένα της δεξαμενής με στηρίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα 

(ρυθμιζόμενα καθ' ύψος) και χημικά βύσματα. Τα στηρίγματα θα τοποθετηθούν ανά 1,20 m. Οι σωλήνες 

διανομής θα φέρουν διάτρηση με οπές 3 mm ανά 0,40m.  

Στον ξηρό θάλαμο θα εγκατασταθεί το πιεστικό συγκρότημα, το οποίο εξυπηρετεί το πιεστικό δίκτυο 

άρδευσης. Θα εγκατασταθεί αυτόματο πλήρως συναρμολογημένο, τρίδυμο πιεστικό συγκρότημα, 

συνολικήςπαροχής τουλάχιστονQ=150m3/hσεμανομετρικόύψος70 Μ.Υ.Σ., το οποίο θααποτελείται από 

τρείς (3) κατακόρυφες πολυβάθμιες αντλίες, με ενσωματωμένες ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου 

τοποθετημένεςέκαστη στονηλεκτροκινητήρατηςκάθε αντλίας. 

Κατάντη του πιεστικού συγκροτήματος θα εγκατασταθεί στηνσωληνογραμμή 

σύστημααπολύμανσηςUVκλειστούτύπου. Το σύστημα αυτό θα αποδίδει δόσηUV(UV-dose) 

400J/m2στοτέλοςζωήςτων λυχνιώνDVGWcertified(14.000hώρεςλειτουργίας) 

σεπαροχή60m3/hκαιδιαπερατότητα ρευστού80%(UVT1cm). Θα διαθέτειαυτόματο 

σύστημαμηχανικούκαθαρισμούτωνχιτωνίωνχαλαζία. 

Δεξαμενή Δ85  

Ο υγρός θάλαμος της δεξαμενής θα είναι εξοπλισμένος με διάταξη εκκένωσης εξοπλισμένη με δικλείδα 

απομόνωσης DN80 και διάταξη υπερχείλισης DN160, ελεύθερη βανών.  

Η δεξαμενή θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα δοσομέτρησης διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τον 

καθαρισμό της δεξαμενής όταν απαιτείται. Το σύστημα αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου (δοχείο 1 

κυβ.μ. και δοσομετρική αντλία 5L/h) θα εγκατασταθούν στον παρακείμενο ξηρό θάλαμο. 

Επιπλέον, η δεξαμενή θα εξοπλιστεί με σύστημα υποβρύχιας διάχυσης χονδρής φυσαλίδας αέρα. Το 

σύστημα αυτό θα αποτελείται από πτεριογιοφόρο φυσητήρα, αγωγό τροφοδοσίας (κατεβασιά) και 

σύστημα διανομής του αέρα. Το σύστημα διανομής του αέρα θα αποτελείται από σωλήνες HDPE75 ΡΝ10, 

οι οποίοι θα στερεωθούν στον πυθμένα της δεξαμενής με στηρίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα 
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(ρυθμιζόμενα καθ' ύψος) και χημικά βύσματα. Τα στηρίγματα θα τοποθετηθούν ανά 1,20m. Οι σωλήνες 

διανομής θα φέρουν διάτρηση με οπές 3 mm ανά 0,40m.  

Στον ξηρό θάλαμο θα εγκατασταθεί το πιεστικό συγκρότημα, το οποίο εξυπηρετεί το πιεστικό δίκτυο 

άρδευσης. Θα εγκατασταθεί αυτόματο πλήρως συναρμολογημένο, δίδυμοπιεστικό συγκρότημα, 

συνολικήςπαροχής τουλάχιστονQ=85m3/hσεμανομετρικόύψος70 Μ.Υ.Σ., το οποίο θααποτελείται από 

δύο(2) κατακόρυφες πολυβάθμιες αντλίες, με ενσωματωμένες ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου 

τοποθετημένεςέκαστη στονηλεκτροκινητήρατηςκάθε αντλίας. 

Κατάντη του πιεστικού συγκροτήματος θα εγκατασταθεί στηνσωληνογραμμή 

σύστημααπολύμανσηςUVκλειστούτύπου. Το σύστημα αυτό θα αποδίδει δόσηUV(UV-dose) 

400J/m2στοτέλοςζωήςτων λυχνιώνDVGWcertified(14.000hώρεςλειτουργίας) 

σεπαροχή60m3/hκαιδιαπερατότητα ρευστού80%(UVT1cm). Θα διαθέτειαυτόματο 

σύστημαμηχανικούκαθαρισμούτωνχιτωνίωνχαλαζία. 

Ο ηλεκτρικός πίνακας για την εξυπηρέτηση της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί σε υπέργειο, στεγανό πίλαρ 

ΙΡ55. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει για κάθε κινητήρα όλα τα απαιτούμενα ηλεκτρολογικά. 

 

Δοκιμαστική Λειτουργία Δικτύου και Αντλιοστασίων για διάστημα 12 μηνών 
 

Στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνεται η θέση σε Αποδοτική Λειτουργία και η Δοκιμαστική Λειτουργία, 

συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών ολοκλήρωσης των έργων (δίκτυο διανομής και αντλιοστάσια) από 

τον Ανάδοχο, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων, καθώς 

και η εκπαίδευση του προσωπικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το χρονικό διάστημα  των τελευταίων τριών (3) 

μηνών της Δοκιμαστικής Λειτουργίας.   

Κατά τη Δοκιμαστική Λειτουργία του Δικτύου Άρδευσης και των Αντλιοστασίων, ο Ανάδοχος θα 

προμηθεύσει όλα τα απαραίτητα όργανα, αναλώσιμα υλικά, εξειδικευμένο προσωπικό, εξοπλισμό μέσων 

ασφαλείας και όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό και θα εκτελέσει όλες τις εργασίες λειτουργίας και συντήρησης, 

οι οποίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του έργου. 

 

1.5 ΠεριγραφήφάσεωνεκτέλεσηςτουΈργου 

Οιφάσειςτουενλόγωέργουσυνοψίζονταιστιςεξής: 

1. Οργάνωσηεργοταξίου 

2. Εκσκαφές-Αντιστηρίξεις 

3. Τοποθέτησησωληνώσεωνκαισύνδεσήτους 

4. Τοποθέτησηφρεατίων 

5. Κατασκευέςτεχνικώνέργων–ΕγκατάστασηΗ/Μεξοπλισμού 

6. Επιχώσειςσκαμμάτωνκαιαποκαταστάσεις 

7. Δοκιμαστική Λειτουργία  
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2. ΤΜΗΜΑΒ:ΜΗΤΡΩΟΤΟΥΕΡΓΟΥ 

2.1. Επεξήγησησυστήματοςαρίθμησηςκαιθέσηςτωνεγγράφων 

ΓίνεταιεπεξήγησητουτρόπουμετονοποίοταξινομούνταιταδιάφοραέγγραφαπουπεριλαμβάνονταιστοΦΑΥ.Ο

ιεπεξηγήσειςβοηθούνστηνευκολότερηαναζήτησητωνσχετικώνοδηγιών. 

 

2.2. Στοιχείαπροτηςκατασκευής 

2.2.1 ΠροϋπάρχωνΦάκελοςΑσφάλειαςκαιΥγείας 

2.2.2 Στοιχείαεπιτόπουερευνών 

2.2.3 Συμβατικάτεύχη 

 

2.3. Γενικέςπληροφορίεςτουμητρώουτουέργου 

2.3.1 Τεχνική Περιγραφή έργου 

2.3.2 Πίνακας απογραφής που θα εμφανίζει περιληπτικά τα επί μέρους έργα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, 

κ.λπ. που συγκροτούν το όλο έργο. Π.χ. 

 

Α/Α ΠεριγραφήεπίμέρουςΈργων ΚωδικόςΜελέτης Σχετ.Αρ.ΚουτιούΥποβολής(θα 

συμπληρωθούναπότονΑνάδοχοτηςκατ

ασκευής) 

1 Εκσκαφές   

  

  

2 Τοποθέτησησωλήνων   

  

  

3 Επιχώσεις   

  

  

    

  

  

 

2.3.3 ΔιαγράμματαΑπαλλοτριώσεων,ενημερωμέναμεόλεςτιςτυχόνσυμπληρωματικέςαπαλλοτριώσεις.  

2.3.4 Τεύχοςστοιχείωνυψομετρικώναφετηριώνμεενδεικτικάσχέδιατηςθέσηςτους. 

2.3.5 Τεύχοςσυνοπτικήςπαρουσίασηςόλωντωνερευνώνπεδίουκαιεργαστηρίων(γεωτεχνικέςέρευνες , 

γεωλογικέςέρευνες καιμελέτες). 

2.3.6 ΤεύχοςγιαόλεςτιςδοκιμέςκαιδιαδικασίεςΠοιοτικούΕλέγχου 

2.3.7 Περιγραφικήέκθεσητωνκυρίωνφάσεωνεργασιών,τωνμεθόδωνπουχρησιμοποιήθηκαν,των 

δυσκολιώνκλπ. 

2.3.8

 ΤοΜητρώοΈργουμπορείεπίσηςναπεριλαμβάνει:Σειράφωτογραφιώνπουλήφθηκανκαιέγχρω

μωνκινηματογραφικώνταινιώνπουγυρίστηκανσεδιάφορεςφάσειςτωνεργασιών. 

Ταστοιχείατουμητρώουτουέργουθαείναιαριθμημένακαιταξινομημένασεφακέλουςκαιτακείμεναθαείναι 
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δακτυλογραφημένακαιβιβλιοδετημένασετεύχη. 

 

2.4. Ειδικέςπληροφορίεςτουμητρώουτουέργου 

Α.ΠαραδοχέςΜελετών 

Α1.Υλικά 

α/α Υλικό Θέσειςχρήσηςτουυλικού Προδιαγραφές 

1 ΣωλήνεςHDPE,PE100   

2 Σκυροδέματα   

3 Άσφαλτος   

4    

5    

6    

    

 

Α2. Έδαφος 

 

 

 

 

 

 

Α3.Σεισμολογικάστοιχεία 

Α4. Φορτία 

Α5.ΆλλεςΠαραδοχές 

 

Β.Πλήρηςσειράτωνσχεδίωντουέργουμετιςδιαστάσειςπουτελικάεφαρμόσθηκαν 

 

Α/Α Τίτλος 

Σχεδίου 

Κατηγορία Κωδ.Σχεδίου *Αρ.Κουτιού 

Υποβολής 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Ταπαραπάνωσχέδιαθαδοθούνγιατακάθεείδουςέργαπουπεριλαμβάνονταιστοόλοέργο. 

 

 

  

α/α Παράγοντας Τιμή 

1 Επιτρεπόμενητάσηεδάφους  

2 Δείκτης εδάφους  

3   

4   

5   

6   
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3 ΤΜΗΜΑΓ:ΟΔΗΓΙΕΣΚΑΙΧΡΗΣΙΜΑΣΤΟΙΧΕΙΑΣΕΘΕΜΑΤΑ
 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΚΑΙΥΓΕΙΑΣ 

Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη, αποφυγή κίνδυνων κατά τις μεταγενέστερες 

εργασίες(λειτουργίας, συντήρησης,καθαρισμού,επισκευής,κλπ) καθ'όλη την διάρκειαζωής του έργου 

καιδίνονταιοδηγίεςγιατονασφαλήτρόποεκτέλεσηςτωνεργασιών. 

1. Εργασίεςσεύψος 

2. ΕργασίεςμεΓερανούςκαιΑνυψωτικάΜηχανήματα(ΒαριάΑνυψωτικάΜηχανήματα) 

3. ΠροστασίααπόΣκόνη/θόρυβο 

4. Ηλεκτρολογικέςεργασίες(Χαμηλής/Μέσης/ΥψηλήςΤάσης) 

5. ΕργασίεςσεΚλειστούςΧώρουςκαιΕιδικέςΠεριοχές 

6. Εργασίεςσεύψοςστοεσωτερικότουέργου 

7. ΠρόληψηαπόΠτώση,Ικριώματα,ΣκάλεςκαιΕξέδρες 

8. Πρόληψη/ΠροστασίααπόΠυρκαγιά 

9. ΕκτόξευσηΝερούΥψηλήςΠίεσης 

10. Εργασίεςσεφρέατα,υπόγειαήτάφρους,εργασίεςόπουυπάρχεικίνδυνοςασφυξίας,πνιγμούκαιέκθεσης 

σεχημικούς,φυσικούς,βιολογικούςπαράγοντες. 

11. Εργασίεςσεπεριβάλλονμεκίνδυνοέκρηξηςήπυρκαγιάς 

12. ΟχήματακαιΚινητόςΕξοπλισμός 

Επιπλέον θαήταν χρήσιμονα προετοιμάζονται Σχέδια Έκτακτης Ανάγκηςγια 

ορισμένεςκρίσιμεςκαταστάσειςπουαφορούντοέργο.Παραδείγματαδράσεωνπουπρέπειναληφθούνγιατηνα

ντιμετώπισηέκτακτωναναγκών, καθώς επίσης μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων και κανονισμοί Υγιεινής 

και Ασφάλειας παρατίθενταιστοΣΑΥπουσυνοδεύειτονπαρόνταΦΑΥ. 
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4. ΤΜΗΜΑΔ:ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΚΑΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΤΟΥΕΡΓΟΥ 

 

1. Θα παραδωθεί ένα λεπτομερές και πλήρες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του 

Έργου(τωνπάσηςφύσεως κατασκευών,περιλαμβανομένωντουεξοπλισμούκινητούκαιμηκλπ.). 

2. ΤοΕγχειρίδιοαυτόθαπεριλαμβάνειόλεςτιςοδηγίεςκαιτουςτρόπουςεκτέλεσηςμιαςπλήρωςικανοποιητικής 

και αποτελεσματικής συντήρησης του έργου, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ταπαρακάτω: 

I. Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό, κλπ. για 

κάθεστοιχείοτης κατασκευής. 

II. Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται 

περιοδικάστομέλλον. 

III. Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των διαφόρων κύριων έργων και τουεξοπλισμού 

IV. Τεύχοςοδηγιώνγιατοντρόποαποκατάστασηςφθορώνκαιζημιών,πουτυχόνθαπαρουσιασθούνμελλο

ντικά. 

V. Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τονίζεταιότι στο 

τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των περιλαμβανομένων σε 

αυτάμηχανημάτωνμεόλαταχαρακτηριστικάτους,ταστοιχείακατασκευήςτους(κατασκευαστής/προμη

θευτής,τύπος,μοντέλο,μέγεθος,αριθμόςσειράςκατασκευής,αποδόσεις,προτεινόμεναανταλλακτικά,

κλπ.),καιθαεπισυνάπτονταιοιέντυπεςοδηγίεςεγκατάστασηςκαισυντήρησης τωνκατασκευαστών. 

3. Επιπλέον, κατά την Παραλαβή του Έργου θα παραδωθούν στον Κ.τ.Ε. τα ακόλουθα, σχετικά 

μετηΣυντήρησης του Έργου,στοιχεία: 

I. Τεύχος στατιστικών στοιχείων εργασιών συντήρησης (ποσότητες υλικών κατά 

κατηγορίες,προσωπικόκατάκατηγορίεςκαιχρόνοαπασχόλησης,μηχανήματακατάκατηγορίεςκαιχρό

νοαπασχόλησης, κλπ.) με μηνιαία ανάλυση (ανά ημερολογιακό μήνα) καθόλη τη διάρκεια της 

περιόδουΣυντήρησης τωνΈργων. 

II. Στο τεύχος στατιστικών στοιχείων θα περιλαμβάνονται και οικονομικά στοιχεία των 

εργασιώνσυντήρησης (δαπάνες κατά κατηγορία υλικών, προσωπικού μηχανημάτων, 

ανταλλακτικών - αναλωσίμων,κλπ.)μεχρονικήανάλυσηκατάτηνπερίοδοπουχορηγούνταιτα 

στατιστικάστοιχεία. 

III. ΠρότασηοργάνωσηςτηςσυντήρησηςκατάτηνπερίοδοπουθααναλάβειοΚ.τ.Ε.τη λειτουργία-

συντήρησητωνέργων. 

IV. Πρότασηάμεσωνενεργειώντηςσυντήρησηςκαιπρότασητωναναγκαίωνπρομηθειώνυλικών- 

μηχανημάτων για τη συντήρηση που να καλύπτουν τις ανάγκες του πρώτου χρόνου ανάληψης 

τηςλειτουργίας -συντήρησης του ΈργουαπότονΚ.τ.Ε. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι συντεταγμένα κατά τρόπον ώστε να επιβοηθηθεί ο Κ.τ.Ε. στην 

περαιτέρωοργάνωσητηςσυντήρησηςτου Έργου. 
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5. ΤΜΗΜΑΕ:ΕΙΔΙΚΕΣΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη 

τηνδιάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές 

/επισκευαστές του. 

Οιεπισημάνσειςαναφέρονταιενδεικτικάσταακόλουθαστοιχεία: 

 

1.ΘέσειςΔικτύων ΚωδικόςΣχεδίου Τμήματου 

Έργου 

Παρατηρήσεις 

1.1 Ύδρευσης    

1.2 ΔΕΗ    

1.3 Ηλεκτροδότησης(Χ/Μ/Υτάσης)    

1.4 Παροχήςδιαφόρωναερίων    

1.5 ΠαροχήςΑτµού    

1.6 Κενού    

1.7 Ανίχνευσηςπυρκαγιάς    

2. Θέσεις υλικών που υπό 

ορισμένεςσυνθήκεςενδέχεταιναπροκαλέ

σουν 

κίνδυνο 

Υλικό Τμήμα 

τουΈργου 

Παρατηρήσεις 

2.1    Αναφορά

 ΔελτίουΑναφ

ορά Προδια- 

γραφώνΥλικού 

2.2     

2.3     

3.ΙδιαιτερότητεςστηΣτατικήΔομή- 

Ευστάθεια-Αντοχή: 

Τμήματου 

Έργου: 

Αναφορά 

μελέτης 

Παρατηρήσεις 

3.1    (κατασκευές

 µεπροκ

ατασκευή, 

προένταση, φορτία,κλπ) 

3.2     

3.3     

4.Καθορισμόςσυστημάτωνπουπρέπεινα

βρίσκονταισεσυνεχήλειτουργία 

Τμήματου 

Έργου: 

Περιοχή Παρατηρήσεις 

4.1     

4.2     

4.3     

4.4     

 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ 

 Επισημαίνονταιταυλικάπουχρησιμοποιήθηκανκατάτηνκατασκευήκαιλόγωτηςεπικινδυνότηταςτους

χρειάζονταιιδιαίτερημεταχείρισηκατάτηνκαθαίρεσητουέργου.Προσδιορίζεταιοτρόποςαπομάκρυνσ

ης,συλλογήςτωνυλικών,οχώροςπουτελικάθααποτεθούν καθώς και τα μέσα ατομικής προστασίας 

που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τουςεμπλεκόμενους στηνδιαδικασία. 

 Επισημαίνονταιοιθέσειςτουέργουπουέχουνεγκατασταθείπροεντεταμέναστοιχείακαιαπαιτούνιδιαίτε
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ρημεταχείρισηκατάτηνκαθαίρεσητουέργου. 

 

 Είναι χρήσιμο επίσης να σημειώνονται εκείνες οι κατασκευές που βρίσκονται γειτονικά του 

έργουκαι μπορούν να κινδυνέψουν κατά την καθαίρεση του. Αναφέρονται επίσης οι διαδικασίες 

πουπρέπει να εφαρμοστούν έτσι ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος από την καθαίρεση του έργου και 

ναπροστατευθούνταγειτονικά έργα. 

 

 

Αθήνα , 2023 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Ομά δά Εργάσί άς 

 (σύ μφωνά με την ύπ΄ άρ. 9484/10-11-2022 
Από φάση της Γεν. Δ/νσης Μεγά λων Έργων) 

 

 

Ούρ. Μεσημε ρη, Πόλ. Μηχάνίκό ς 

 

 

Γεωργί ά Βίλλίω τη, Χημ. Μηχάνίκό ς 

 

 

Εύστά θίός Φάρί δης, Περίβάλλόντόλό γός  

 

 

Εύάγγελί ά Κάλάί τζη , Πόλ. Μηχάνίκό ς 

 

 

Δημη τρίός Σά ββάς, Μηχ. Μηχάνίκό ς 

 

 

Πλόύμη  Κό κκάλη, Πόλ. Μηχάνίκό ς 

  

Η Δίεύθύ ντρίά   

Έργων Επάνάχρησίμόπόί ησης κάί 
Στερεω ν Απόβλη των   

 

 

 

Κύρίάκη  Πάύλί δόύ 

Μηχάνίκό ςΗλεκτρόνίκό ς 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την άρ. πρ. …………….……… Από φάση τόύ Αν. Δίεύθύ νόντός Σύμβόύ λόύ ΕΥΔΑΠ  ΑΕ  κόύ  Α. Τό σίόύ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/889/27.11.02 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 

16Β/14.1.03) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΑΠΟΦΑΣΗ 763/01-12-2020 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ UIA 05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T. -

CULTURAL Hidden Identities Reappear Through Networks of Water 
στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (UIA – 

Urban Innovative Actions) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ –  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η σχετική Νομοθεσία, την οποία πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόσει ο Ανάδοχος κατά τις εργασίες 

συλλογής - συσκευασίας και μεταφοράς του αμιάντου είναι ενδεικτικά : 

1. Ν. 1338/83, διατάξεις παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84. 

2. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 1983 για την προστασία των εργαζομένων από 

κινδύνους οφειλόμενους στην έκθεση στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

3. Ν. 1568/85, (ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», διατάξεις των 

άρθρων 29 και 36 και της παραγράφου 3 των άρθρων 1 και 2 του άρθρου 14. 

4. Την με αριθμό 49541/1424/86 κοινή Υπουργική Απόφαση «Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την Οδηγία 

75/442/Ε.Ε.». 

5. Το Ν. 1650/86 άρθρο 12 (παρ. 2, 3 και 4) με την αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 

72751/3054/1985 «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα κλπ.». 

6. Την με αριθμό 10/4.5.87 γνώμη ου Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας. 

7. Την με αριθμό 522/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικράτειας. 

8. Την με αριθμό Υ 1321/25.9.1987 Απόφαση Πρωθυπουργού. 

9. Την με αριθμό Α 9211/ΔΙΟΝΟΣΕ 1737/3.11.87 κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής 

Οικονομίας. 

10. Την Υπουργική Απόφαση 8243/1113 (Εσωτερικών - Εθνικής Οικονομίας - Κοιν. Ασφαλίσεων - 

ΠΕΧΩΔΕ - Βιομηχανίας) της 26.2/8.3.91 «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και 

μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου (ΦΕΚ 138Β). 

11. Την Απόφαση 94/904/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 

356/14/31.12.94). 

12. Την με αριθμό 6972Β/1996 κοινή υπουργική απόφαση. 

13. Το Π.Δ. 212/2006 : Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο, κατά την εργασία, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/Ε.Ε. του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 

91/382/Ε.Ε. του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου (ΦΕΚ Α' 212/2006). 

14. ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) : «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων», σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/Ε.Ε., «για τα 

επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμό 

19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης : «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων». 

15. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. 130115/66-2007 (εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 212/2006). 

16. Το άρθρο 35 του Ν. 3762/2009 «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρύθμιση θεμάτων 

Οργανισμών εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις 

(ΦΕΚ Α' 75/2009). 

17. Η Υπουργική Απόφαση 21017/84/24-06-2009: «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που 

ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από 

κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, 

επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο». 
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18. Οδηγία 2009/148/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για 

την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη 

διάρκεια της εργασίας. 

19. Ν. 4042/12 : Ποινική προστασία του περιβάλλοντος (Οδηγ. 2008/99) / Απόβλητα / Αυθαίρετα κλπ. 

πολεοδομικά θέματα. 

20. Η Υπουργική Απόφαση 15616/398/03-08-2010: « Διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης όλων 

όσων εμπλέκονται σε εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά. Οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, είδος, 

διάρκεια, δαπάνες εκτέλεσης, φορείς που διενεργούν τα προγράμματα εκπαίδευσης, διδακτέα ύλη, προσόντα 

των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, πιστοποιητικά που χορηγούνται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια». 

21. Απόφαση 4229/395/15.02.2013 (Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών 

που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με 

εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο.) (ΦΕΚ 

318/15.02.2013). 

 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η Εργοληπτική Επιχείρηση (ΕΑΚ) που θα εκτελέσει το έργο, ή άλλη εταιρεία με την οποία θα συνεργαστεί, οφείλει 

να διαθέτει και να καταθέσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατ' ελάχιστον τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα, 

που αφορούν στην διαχείριση αμιάντου και επικινδύνων αποβλήτων: 

• Σχετική άδεια εργασιών αφαίρεσης αμιάντου (ΕΑΚ τύπου Α) σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 

212/2006 και την ΚΥΑ 4229/395/2013 η οποία εκδίδεται μετά από απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης 

Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η 

παραπάνω άδεια πρέπει να είναι Τύπου Α. 

• Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία σε 

ισχύ για τον κωδικό αποβλήτου: ΕΚΑ 17 06 05*. 

• Να συγκαταλέγεται στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων του ΥΠΕΝ για τις 

εργασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διασυνοριακής μεταφοράς για τον κωδικό 

αποβλήτου: ΕΚΑ 17 06 05*. 

• Να είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων που τηρεί το ΥΠΕΝ για τις 

δραστηριότητες της συλλογής μεταφοράς και αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων 

συμπεριλαμβανομένου του αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 17 06 05*. 

• Να συνεργάζεται με αδειοδοτημένο οίκο τελικής διάθεσης (αποδέκτη) στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την 

τελική διάθεση των αποβλήτων. Να καταθέσει «Βεβαίωση Πρόθεσης Συνεργασίας» όπου θα 

αναφέρεται ρητά ότι ο τελικός αποδέκτης έχει λάβει γνώση του διαγωνισμού, έχει τη δυνατότητα 

τελικής διάθεσης της ποσότητας αποβλήτων που προβλέπεται από τον διαγωνισμό, και για τον κωδικό ΕΚΑ 17 06 

05*.  Η βεβαίωση πρόθεσης συνεργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται με την άδεια του αποδέκτη (επισήμως 

μεταφρασμένη). 

• Να διαθέτει και να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για τη 

συλλογή, μεταφορά και διασυνοριακή μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία. Θα πρέπει να κατατεθεί το σώμα του ασφαλιστήριου συμβολαίου όπου φαίνονται οι 

καλύψεις και εξαιρέσεις. 

• Να έχει διαχειριστεί κατά την τελευταία πενταετία ανάλογη ποσότητα επικίνδυνων αποβλήτων : 

Συνολικά τουλάχιστον 2.000 tn επικίνδυνων αποβλήτων εκ των οποίων τουλάχιστον 250 tn να 

αφορούν μεταφορά αμιάντου. 

• Να έχει εμπειρία σε σχετικά έργα αφαίρεσης και διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά και διασυνοριακή 

μεταφορά) αποβλήτων αμίαντου. Θα πρέπει κατά την τελευταία πενταετία να έχει διαχειριστεί κατ' 

ελάχιστον 250 tn αποβλήτων αμιάντου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 

προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του ως στοιχεία τεκμηρίωσης: Κατάλογο των έργων 



  

ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ  ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

Ε.Σ.Υ.- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ  4 
 

που εκτέλεσε κατά την τελευταία πενταετία (για κάθε έργο θα δηλώνονται ο πελάτης, σύντομη περιγραφή του 

έργου, προϋπολογισμός, ποσότητα αποβλήτων αμιάντου) όπου θα συνοδεύεται από Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης 

και τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Τελικής Διάθεσης (Transfrontier Shipment of Waste - TFS) για κάθε έργο. Σε 

περίπτωση ένωσης - κοινοπραξίας, η ανωτέρω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της 

ένωσης - κοινοπραξίας. 

• Να έχει κύκλο εργασιών τουλάχιστον σε μια από τις πέντε τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις κατ' 

ελάχιστον το 70% του προϋπολογισμού του έργου. 

• Να διαθέτει ή να συνεργάζεται με σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς επικινδύνων ειδών κατά ADR. 

• Να διαθέτει μόνιμο έμπειρο / εκπαιδευμένο προσωπικό σε θέματα αφαίρεσης και διαχείρισης αμιάντου, γεγονός 

που θα πιστοποιείται από βεβαιώσεις εκπαίδευσης από εξειδικευμένο ανεξάρτητο φορέα.(Π.Δ.212/2006 - 

Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, Υ.Α.15616/398/2010 «Διαδικασία 

έγκρισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης όλων όσων εμπλέκονται σε εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά. 

Οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, είδος, διάρκεια, δαπάνες εκτέλεσης, φορείς που διενεργούν τα προγράμματα 

εκπαίδευσης, διδακτέα ύλη, προσόντα των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, πιστοποιητικά που χορηγούνται 

και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια»). Να κατατεθεί κατάλογος του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο 

συνοδευόμενος από τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά εκπαίδευσης . 

• Να διαθέτει σε ισχύ ISO 9001, ISO 14001 ή EMAS, OHSAS 18001 για εργασίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων 

και αμιάντου. 

• Να διαθέτει επιβλέποντα μηχανικό επί τόπου του έργου, ο οποίος να έχει παρακολουθήσει εκπαίδευση 

σε κατάλληλο εγχώριο ή διεθνή φορέα για θέματα διαχείρισης αμιάντου, και το οποίο θα αποδεικνύεται από την 

κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. 

• Να υποβάλλει κατάλογο με τον εξοπλισμό εργασίας και τα μέσα ατομικής προστασίας που διαθέτει και 

θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου. 

• Να υποβάλλει αναλυτική Τεχνική Περιγραφή εκτέλεσης του έργου (σχέδιο και μεθοδολογία εργασίας, 

μεθοδολογία αφαίρεσης αμιαντοσωλήνων, τεμαχισμός υλικού αν απαιτηθεί, μέσα και μέτρα υγιεινής και 

ασφάλειας, συσκευασία και σήμανση αποβλήτων, τρόπος και μέσα μεταφοράς των 

αποβλήτων, τελική διάθεση σε νόμιμο αποδέκτη της Ε.Ε.). 
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