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ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

από ην Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ ΔΠ “Αηηηθή 2014 – 

2020“ / Π.Γ.Δ. θαη από 

πηζηώζεηο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Δπηιέμηκε Γεκόζηα Γαπάλε από 
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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Άξζξν 1ν: Αληηθείκελν 

1. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε πιήξεο θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: “Καηαζθεπή αγσγώλ 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλύζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδόπνιεο 

ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ”, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή απηνχ θαη ζηα 

ινηπά εγθεθξηκέλα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.  

Ρν έξγν αθνξά ζηηο πάζεο θχζεσο εξγαζίεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ νινθιήξσζε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ. 

2. Αληηθείκελν ηεο Δ.Π.. είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ φξσλ βάζεη ησλ νπνίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

ινηπνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ 

(κε έγθξηζε ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ.), ζα θαηαζθεπαζηεί ην παξαπάλσ έξγν. 

3. Νη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ είλαη νη ηηκέο πνπ ζα πξνθχςνπλ χζηεξα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνζθεξφκελνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ηεο θάζε νκάδαο ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ 

δεκνπξάηεζεο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνπξάηεζεο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ απηήο. 

4. Αξρηθφ ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

δεκνπξαζία φηαλ ην απνηέιεζκα απηήο ζα έρεη ηειηθά εγθξηζεί, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Λ. 4412/16, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ. 
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5. Γηα ηπρφλ κεηαβνιέο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο έξγνπ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 156 

ηνπ Λ. 4412/16.  

 

Άξζξν 2ν: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξαπάλσ έξγν, ηζρχνπλ νη αλαθεξφκελεο, ζην 

εγθεθξηκέλν ηεχρνο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο, ηζρχνπζεο 

εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο (Δ.Ρ.Δ.Ξ.), ζχκθσλα κε ηε κε αξίζ. 

ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ/273/17.7.2012 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Ρερληθψλ 

Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΡΔΞ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα» (ΦΔΘ 2221Β / 30.7.2012), θαη 

ηελ Δγθχθιην 17/2016 (ΑΓΑ: 75ΔΕ4653ΝΜ-Θ2Ξ, απ.πξση.ΓΘΞ/νηθ./1322/7-9-2016) κε ζέκα: «Απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα 

ελλέα (59) Διιεληθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΙΝΡ – ΔΡΔΞ)» θαη ηηο ππ. αξ. ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ/469/23-9-2013 

(ΦΔΘ:2542/Β/10-10-2013), ΓΗΞΑΓ/νηθ.628/7-10-2014 (ΦΔΘ:2828/Β/21-10-2014) θαη ΓΗΞΑΓ/νηθ.667/30-10-

2014 (ΦΔΘ:3068/Β/14-11-2014) Απνθάζεηο θαη ηηο ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο 30/2013 (ΓΗΞΑΓ/νηθ/508/18-10-

2013), 22/2014 (ΓΗΞΑΓ/νηθ/658/24-10-2014), 26/2014 (ΓΗΞΑΓ/νηθ/154/11-12-2014) πεξί αλαζηνιήο ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο άιισλ (9) ελλέα ΔΡΔΞ θαη ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπο απφ δέθα (10) λέεο ΞΔΡΔΞ. 

Δπίζεο ηζρχνπλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.     

 

Άξζξν 3ν: Μειέηε ησλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

1. Ν Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ δειψλεη φηη κειέηεζε πιήξσο ηηο γεληθέο θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη φηη αθνξά ζηε κεηαθνξά, πξνζέγγηζε, δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ησλ 

πιηθψλ, κεραλεκάησλ θ.ι.π., ηηο απαηηνχκελεο αδεηνδνηήζεηο θαη ηελ θάιπςε απαηηήζεσλ εγγπεηηθψλ ή 

πξφζζεησλ ηειψλ απφ νπνηνδήπνηε Φνξέα απηφ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. θαη πνπ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ην θφζηνο απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα αλαθεξφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

2. Ξαξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο παξαπάλσ 

φξνπο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε. 

 

Άξζξν 4ν: ρέδηα – πκπιεξώζεηο – Σξνπνπνηήζεηο 

1. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ζηα ρνξεγνχκελα απφ ηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, ν 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηήζεη έγθαηξα, πξηλ απφ θάζε θαηά ηελ θξίζε ηνπ κεξηθή ή νιηθή εθαξκνγή 

ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ, έγγξαθεο νδεγίεο, θ.ι.π., απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Θαηά ηα ινηπά έρνπλ 

εθαξκνγή φζα νξίδνληαη ζηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Λ.4412/16. 

2. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζέιεη λα πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο, βειηηψζεηο, θ.ι.π., ζε 

επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, ηφηε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζή ηνπ 

λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία πιήξε κειέηε ησλ παξαπάλσ γηα έγθξηζή ηνπο απφ ηελ 

Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ θαηαζθεπή ησλ ηκεκάησλ απηψλ. Δπίζεο ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ιεπηνκεξή ζρέδηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ. Όιεο νη κειέηεο ηνπ Αλαδφρνπ ζα 

έρνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαη ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ γξαθείσλ 

κειεηψλ πνπ ζα εθπνλνχλ ηηο ππφςε κειέηεο. Ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ππνρξεσηηθά, κε ηελ έλαξμε ηεο 

ζχκβαζεο, ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα αλαθέξνληαη φια ηα γξαθεία κειεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, 

ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη θαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ. Ρελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα 
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ζπλνδεχνπλ ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ γξαθείσλ, φπνπ ζα δειψλεηαη φηη ζα εθπνλνχλ 

ηηο απαηηνχκελεο κειέηεο θαη έξεπλεο ηεο εηδηθφηεηάο ησλ. Δπίζεο ζα δειψλεηαη ην επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ ζηειέρσζεο ησλ γξαθείσλ απηψλ. 

3. Θαηά ηα ινηπά σο πξνο ηηο ηξνπνπνηήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί 

κειεηψλ θαη πεξί εθηειέζεσο δεκνζίσλ έξγσλ. Πηελ απφιπηε θξίζε ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. είλαη ε απνδνρή ή 

φρη απηψλ. Όιεο νη παξαπάλσ κεηαβνιέο δε ζα ζπλεπάγνληαη ζε θακία πεξίπησζε αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ. 

 

Άξζξν 5ν: Πξνζεζκίεο 

1. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηειεηψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο εληφο δέθα 

νθηώ (18) κελώλ (ζπλνιηθή πξνζεζκία) απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, κε ελδηάκεζεο 

ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Λ. 4412/16. 

2. Νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη ηίζεληαη επαθξηβψο ζηελ παξνχζα Δ.Π.. (παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο ΔΠ). Νη παξαπάλσ πξνζεζκίεο ζα ηεξεζνχλ ππνρξεσηηθά ζην ρξνλνδηάγξακκα 

πνπ ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιιεη ν αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα Δ.Π.. θαη 

ην νπνίν ζα εγθξηζεί ηειηθά απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. 

3. Όιεο νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο αξρίδνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Γηα πξνζεζκίεο, 

ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 147 ηνπ Λ. 4412/16. 

4. Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαζνξηζκνχ ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο εθηέιεζεο ησλ 

έξγσλ αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ. Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία ηεξαξρεί ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη θαζνξίδεη 

ην ρξφλν θαη ην είδνο ησλ πξνο εθηέιεζε επεκβάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ.  

5. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε κεληαία απνξξφθεζε απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο 

εξγνιαβίαο, κέζα ζηα εμήο φξηα: 

α) Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ αξρηθνχ 

ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

β) Δληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηνπ 

αξρηθνχ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

γ) Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην είθνζη ελλέα ηνηο εθαηφ (29%) ηνπ αξρηθνχ 

ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

δ) Δληφο νθηψ (8) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην ζαξάληα ηξία ηνηο εθαηφ (43%) ηνπ 

αξρηθνχ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

ε) Δληφο δέθα (10) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην πελήληα επηά ηνηο εθαηφ (57%) ηνπ 

αξρηθνχ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

ε) Δληφο δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην εβδνκήληα έλα ηνηο εθαηφ (71%) ηνπ 

αξρηθνχ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

ε) Δληφο δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην νγδφληα πέληε ηνηο εθαηφ 

(85%) ηνπ αξρηθνχ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

ε) Δληφο δεθαέμη (16) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην ελελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (95%) 

ηνπ αξρηθνχ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

ε) Δληφο δεθανθηψ (18) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηνπ 

αξρηθνχ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
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Άξζξν 6ν: Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο – Οξγαλόγξακκα εξγνηαμίνπ - Ηκεξνιόγην Έξγνπ 

1. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Λ.4412/16, λα ζπληάμεη ρξνλνδηάγξακκα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο Δ.Π.., ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη 

πιήξσο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Δ.Π.. θαη ζα είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν 

κε ην Ξξφγξακκα Ξνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ (Ξ.Ξ.Δ.). 

Δηδηθφηεξα ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ψζηε λα ηεξνχληαη: 1) 

ηα αλαθεξφκελα ζηα Ξαξαξηήκαηα Α θαη ΠΡ ηεο παξνχζαο Δ.Π.. 2) νη πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

άξζξν 5 ηεο παξνχζαο Δ.Π.., θαζψο θαη 3) λα πξνθχπηεη ε απνξξφθεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο Δ.Π.. 

Ζ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, έηζη ψζηε ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξώλ απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ 

Λ.4412/16. Ζ κε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν 

έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Λ.4412/16.  

Ζ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο (PERT – CPM θαη GANTT), ζα γίλεηαη ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή κε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ γηα ρξνληθφ θαη νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ 

(δηζθέηα – CD – ζπκπηεζκέλν αξρείν) θαη ζε εθηχπσζε ζε ραξηί ζε ηξία (3) αληίγξαθα. 

Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηε 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία, Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο θαη Φάθειν Αζθάιεηαο θαη γείαο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ξ.Γ. 305/96 (ΦΔΘ 212Α/29.8.96), ζηελ ππ’ αξίζ. ΓΗΞΑΓ / ΝΗΘ / 889 / 27.11.02 απφθαζε 

ηνπ ΞΔΣΥΓΔ (ΦΔΘ 16Β / 14.1.03), ε νπνία επηζπλάπηεηαη σο Ξαξάξηεκα Γ ζηελ παξνχζα Δ.Π.., ζηε 

ινηπή ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 25 θαη ζην Ξαξάξηεκα Γ ηεο 

παξνχζαο Δ.Π.. 

Ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη, πξηλ ηελ έλαξμε απηνχ, Ξξφγξακκα Ξνηφηεηαο Έξγνπ 

(Ξ.Ξ.Δ.), ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ξξφηππν ISΝ 10005:1995 ή ζε θάπνην άιιν απφ ηα δηεζλψο 

απνδεθηά Ξξφηππα Ξνηφηεηαο, ζην άξζξν 158 ηνπ Λ.4412/16 θαη ζην Ξαξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο Δ.Π.. 

Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξαπάλσ Ξξνγξάκκαηνο Ξνηφηεηαο Έξγνπ 

(Ξ.Ξ.Δ.), είηε έρεη πηζηνπνηεζεί ζε θάπνην απφ ηα δηεζλψο απνδεθηά Ξξφηππα Ξνηφηεηαο, είηε φρη (π.ρ. 

ISΝ 9001 ή ISΝ 9002). 

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ην Ξξφγξακκα Ξνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ, ζε δχν (2) αληίηππα, ζηε 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία γηα έγθξηζε εληφο δχν (2) κελψλ, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ηνπ 

έξγνπ. Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη έλα 

εγθεθξηκέλν αληίηππν ζηνλ αλάδνρν κε ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο. 

Θάζε πηζαλή αλαζεψξεζε ηνπ παξαπάλσ Ξ.Ξ.Δ. πνπ ζα απαηηεζεί, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, απφ 

ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ λα γίλεη, ζα ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. 

Θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππ’ αξίζ. ΓΔΔΞΞ ΝΗΘ/502/13.10.2000 θαη ζηηο ππ’ αξίζ. 

ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ/611/24.7.2001 θαη ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ/12/13.1.2009 απνθάζεηο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ, θαη ζην άξζξν 158 

ηνπ Λ.4412/16. 

Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία απνθαίλεηαη χζηεξα απφ έιεγρν γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, θ.ι.π., φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 145 ηνπ Λ.4412/16, έγθαηξα θαη κάιηζηα 

κέζα ζε έλα 15ήκεξν απφ ηελ ππνβνιή κε έθδνζε ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
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Δπίζεο ε Γηεπζχλνπζα πεξεζία απνθαίλεηαη χζηεξα απφ έιεγρν γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ή 

ζπκπιεξψζεηο κέζα ζε έλα 10-ήκεξν απφ ηελ ππνβνιή, κε έθδνζε ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο κε ηελ 

νπνία εγθξίλνληαη: ην Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο θαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη γείαο. 

Πε πεξίπησζε παξαηεξήζεσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο επί ησλ αλσηέξσ πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ 

ηνλ αλάδνρν, απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα αλαζπληάμεη πεξηιακβάλνληαο θαη ηηο αλσηέξσ 

παξαηεξήζεηο. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ξ.Γ.305/96 (ΦΔΘ 212Α / 29.8.96), ζηελ ππ’ 

αξίζ. ΓΗΞΑΓ / ΝΗΘ / 889 / 27.11.02 απφθαζε ηνπ ΞΔΣΥΓΔ (ΦΔΘ 16Β / 14.1.03), ζηελ ππ’ αξίζ. 

6952/14.2.2011 (ΦΔΘ 420Β / 16.3.2011) θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ ΞΔ.Θ.Α. θαη .ΚΔ.ΓΗ. θαη ζηε 

ινηπή ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

2. Ρν ρξνλνδηάγξακκα ζα αλαπηπρζεί κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, φπσο 

απηέο θαζνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη ζην Ξαξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο Δ.Π.., γηα ην ρξνληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ, ην νπνίν θαη ζα αλαθέξεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη επίζεο νπνηαδήπνηε πξφζζεηα πεξηγξαθηθά 

ζηνηρεία ηνπ ινγηζκηθνχ (π.ρ. θαηαζθεπαζηηθά, κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ, έθδνζε ινγηζκηθνχ, 

δπλαηφηεηεο απηνχ, θ.ι.π.), κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

3. Ρν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα έρεη δηάξθεηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία πνπ νξίζηεθε κε ην 

άξζξν 5 ηεο παξνχζαο Δ.Π.. θαη ζα ζπληαρζεί κε ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 5 

ηεο παξνχζαο Δ.Π.. Νη ηκεκαηηθέο απηέο πξνζεζκίεο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν. 

Πε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ πξνζεζκηψλ ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ αλαπξνζαξκφδεηαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 145 ηνπ Λ.4412/16. 

4. Ρν αλσηέξσ ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπληαρζεί κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ 

Λ.4412/16, φπσο ηζρχεη, ζε φηη αθνξά ζην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά, κεραλήκαηα, απνζεθεπηηθνχο 

ρψξνπο, εξγαιεία θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ξαξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο Δ.Π.. 

5. Γηα ηελ θάιπςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ηνπ έξγνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ επζχλεηαη γη’ 

απηέο ν αλάδνρνο, ε Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. ζα δψζεη εληνιή ζηνλ αλάδνρν λα επηηαρχλεη ηηο εξγαζίεο, 

εθηειψληαο ηηο απαξαίηεηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο θαη παίξλνληαο ηα απαξαίηεηα επηπιένλ κέηξα ρσξίο 

θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

6. Όζνλ αθνξά ζηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 160 ηνπ Λ.4412/16. 

7. α) Κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσλ, 

εγθξίζεσλ, θ.ι.π.) ν αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία κεληαία έθζεζε 

πξνφδνπ ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ θαη ε ζπκθσλία ή φρη κε ην εγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο ζα αλαθέξνληαη νη ιφγνη ησλ ηπρφλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ θαη ε πιήξεο ηεθκεξίσζή ηνπο. 

β) Δπηπιένλ ν αλάδνρνο νθείιεη καδί κε ηελ παξαπάλσ κεληαία έθζεζε πξνφδνπ, λα ππνβάιιεη ζηε 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία θαη ζε ηξία (3) αληίηππα ηα εμήο: 

i. Αληίγξαθν ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο (PERT – CPM θαη GANTT), φπσο απηφ νξηζηηθνπνηήζεθε, 

ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε σο αλσηέξσ, κε έλδεημε ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ ζε 

ζρέζε κε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο (εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα). Πε θάζε κεληαία ππνβνιή ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, νη δξαζηεξηφηεηεο ζα απεηθνλίδνληαη, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ γηα ηελ 

εχθνιε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ. 

1.  Νη απεηθνληδφκελεο κε ιεπθφ ρξψκα εξγαζίεο ζα είλαη απηέο πνπ δελ 

εθηεινχληαη αθφκα. 
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2.  Νη απεηθνληδφκελεο κε απιή δηαγξάκκηζε εξγαζίεο ζα είλαη νη πξνο εθηέιεζε 

ηνπ ηξέρνληα κήλα. 

   

3.  Νη απεηθνληδφκελεο κε ξνκβνεηδή δηαγξάκκηζε εξγαζίεο ζα είλαη νη 

πεξαησκέλεο ηνλ ηειεπηαίν κήλα. 

   

4.  Νη απεηθνληδφκελεο κε καχξν ρξψκα εξγαζίεο ζα είλαη νη παιηέο πεξαησκέλεο 

(πξηλ ηνλ ηειεπηαίν κήλα). 

Αληίγξαθν ηνπ αξρηθνχ πίλαθα δξαζηεξηνηήησλ κε πξνζζήθε ζε εηδηθή ζηήιε παξαηεξήζεσλ ησλ 

κεηαβνιψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο, δειαδή αλαθεθαιαησηηθά ην κέξνο πνπ 

εθηειέζζεθε, απηφ πνπ ππνιείπεηαη, ηελ ηπρφλ κεηαβνιή ηνπ ξπζκνχ, θ.ι.π.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη θάζε κήλα λα ππνβάιιεη ζε ηξεηο (3) ζεηξέο αληίγξαθν ηνπ πίλαθα εξγαζηψλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζην Ξαξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο Δ.Π.., ζπκπιεξσκέλν κε ηα ζηνηρεία ησλ εθηειεζζέλησλ 

εξγαζηψλ θαη πηζηψζεσλ πνπ έρνπλ απνξξνθεζεί κέρξη ηνλ ηξέρνληα κήλα. 

Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία δηθαηνχηαη, εθφζνλ ρξεηαζζεί, λα δεηήζεη ηε ζπλππνβνιή, καδί κε ηα 

πξνεγνχκελα θαη άιισλ ζηνηρείσλ (φπσο π.ρ. δηαγξάκκαηα θαηαζθεπήο ησλ ηερληθψλ έξγσλ, κε 

έγρξσκεο ελδείμεηο ησλ ηκεκάησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί), πνπ είλαη ππνβνεζεηηθά γηα 

λα ζρεκαηηζζεί πιήξεο εηθφλα ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν, ζε ζχγθξηζε πάληα κε 

ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

8. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε αλάγθεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζα ζπληάζζεηαη λέν (ή λέα) 

πξνζαξκνζκέλν (α) ρξνλνδηάγξακκα (ηα), γηα ην νπνίν (α) ζα ηζρχνπλ φια ηα αλαθεξζέληα ζηηο 

παξαπάλσ παξαγξάθνπο. 

9. Ν αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα 

πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Λ.4412/2016. 

10. Ρν Ζκεξνιφγην ηνπ έξγνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 146 ηνπ Λ. 4412/2016, 

θαζψο επίζεο θαη κε νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηε πιεξνθνξία απαηηεζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ Λ. 4412/2016, εθφζνλ ν 

Αλάδνρνο παξαιείςεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ, επηβάιιεηαη απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία εηδηθή πνηληθή ξήηξα, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ (200 €) επξψ 

γηα θάζε εκέξα παξάιεηςεο. 

 

Άξζξν 7ν: Μεxαληθόο εμνπιηζκόο – Δηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη φιν ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ, κεραλνινγηθφ θαη ειεθηξνινγηθφ 

εμνπιηζκφ θαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ άξηηα, έληερλε θαη εκπξφζεζκε 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ζχλζεηνπ ηκήκαηνο απηνχ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη άξηην ηφζν σο πξνο ηελ 

θαηαζθεπή θαη εκθάληζή ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπ κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 

Ρα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζφληα, φπσο θαη ε ειάρηζηε ηερληθή ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ, πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 139 ηνπ Λ.4412/16. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνπο απαηηνχκελνπο ζπληνληζηέο αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ξ.Γ.305/96 θαη ζηε ινηπή ηζρχνπζα λνκνζεζία. 



ΔΠ 

ΔΟΓΝΙΑΒΗΑ: Θαηαζθεπή αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, 

Γηνλχζνπ, Πηακάηαο θαη Ονδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ 
8 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη αζθαιηνθόπηε θαη ζπκπηεζηηθό κεράλεκα γηα θάζε δηαηνκή 

ζθάκκαηνο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζε πθηζηάκελνπο αζθαιηνζηξσκέλνπο δξφκνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρεη ηελ επαλαθνξά ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

αληίζηνηρε ηερληθή πξνδηαγξαθή γηα ηελ θαζαίξεζε θαη επαλαθνξά ησλ νδνζηξσκάησλ. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη πίλαθα κε ηερληθά 

θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ 

έξγνπ, ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακν κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Πηελ θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο είλαη ε απνδνρή ή φρη ηεο επάξθεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κέζσλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε γηα ηελ 

εκπξφζεζκε θαη έληερλε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ. 

Δηδηθφηεξα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη δύν ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεηα νινθιεξσκέλα 

ζπλεξγεία, γηα ηελ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο ησλ νξηδνκέλσλ πξνζεζκηψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή έγθξηζε ή ζχκθσλε γλψκε ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., ν 

αλάδνρνο παξακέλεη εμ’ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κεραληθνχ – κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκφο ηνπ αλαδφρνπ (ή κέξνο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ) απνδεηρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, αλεπαξθήο ή αθαηάιιεινο γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιφγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε θχζε ηνπ ππεδάθνπο θαη ζηε κνξθνινγία 

ηεο πεξηνρήο, ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη θακίαο επηπιένλ απνδεκίσζεο, νχηε παξάηαζε πξνζεζκίαο θαη επίζεο 

ζα πξνβεί ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ.  

 

Άξζξν 8ν: Τπέξβαζε πξνζεζκηώλ – Πνηληθέο ξήηξεο – Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ 

1. Γηα θάζε εκέξα κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ππέξβαζεο απφ απηφλ, ηεο ηαζζνκέλεο κε ην άξζξν 5 ηεο 

παξνχζαο Δ.Π.., ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη εκεξήζηα πνηληθή ξήηξα ίζε κε εθείλε πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Λ.4412/16 θαη γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ 

θαζνξίδνληαη ζε απηφ. 

2. Γηα θάζε κέξα ππέξβαζεο ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, νπνηαζδήπνηε απφ ηηο ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο, φπσο απηέο ζα θαζνξηζηνχλ ζην πξνο έγθξηζε ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 6 ηεο παξνχζαο Δ.Π.., απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, επηβάιιεηαη ζε απηφλ εκεξήζηα πνηληθή 

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

αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ. 

Θαηά ηα ινηπά γηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία, ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαη ηηο πνηληθέο ξήηξεο, ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 148 ηνπ Λ.4412/16.  

3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππεξβάζεσλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ε Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. έρεη ηε δπλαηφηεηα ρσξίο 

πξνεηδνπνίεζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο ζηνλ αλάδνρν, λα εθηειέζεη ηηο 

ππνιεηπφκελεο εξγαζίεο κε δηθά ηεο ζπλεξγεία απνινγηζηηθά θαη ζε ρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ. 

4. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηξίην ζηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή φινπ ηνπ 

έξγνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 164 ηνπ Λ. 4412/2016. Ζ ππνθαηάζηαζε ηξίηνπ ζηελ 

θαηαζθεπή κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ (εθρψξεζε ηνπ έξγνπ) απαγνξεχεηαη ρσξίο έγθξηζε ηνπ θνξέα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη έρεη γίλεη άκεζε ή έκκεζε 

ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ άιιε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν θνξέαο 

θαηαζθεπήο, θεξχζζεη έθπησην ηνλ αλάδνρν κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ. 
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Άξζξν 9ν: Αξηηόηεηα ησλ θαηαζθεπώλ 

1. Ν θαζνξηζκφο νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζηα θαηαζθεπαζηηθά 

ζρέδηα πνπ ηπρφλ ρνξεγεζνχλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία, ζην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο, ζηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή, ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο, ζηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπψλ, δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε φπσο ιάβεη θάζε κέηξν 

γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα ηνπ φινπ έξγνπ. 

2. Πε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη θάηη ζηα εγθεθξηκέλα 

ζρέδηα ή ζηα εγθεθξηκέλα ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο, ή θαη αλ δελ έρνπλ δνζεί ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ, αιιά θαη φιν ην παξφλ έξγν ζα πξέπεη 

λα είλαη άξηην, ηφζν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εκθάληζή ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ πιήξε θαη 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπ κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη κε ηα ήδε 

θαηαζθεπαζκέλα. 

 

Άξζξν 10ν: Καλνληζκνί 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, ηηο αλνρέο θαη ηηο παξαδνρέο, ζα ηζρχνπλ νη γεληθψο 

απνδεθηέο ζηελ Διιάδα απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ, φπσο πξνδηαγξάθνληαη γηα ηα πιηθά θαη ηηο 

επηκέξνπο θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο Δ.Π.. Κπνξεί λα 

γίλνπλ απνδεθηνί θαη άιινη ηζνδχλακνη ή απζηεξφηεξνη θαλνληζκνί, κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ 

Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. θαη εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν αληίγξαθα ησλ θαλνληζκψλ, αηηηνιφγεζε ηεο 

πξφηαζεο θαη ηεθκεξίσζε ηεο ηζνδπλακίαο πξνο ηνπο θαλνληζκνχο ISΝ, CEN, EΙΝT, DIN, AWWA, θ.α. 

 

Άξζξν 11ν: Τιηθά θαη κέζα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

1. Όια ηα πιηθά θαη κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, επηηφπνπ 

ηνπ έξγνπ.  

2. Ζ παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, 

ή πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, γίλεηαη απφ εηδηθή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. 

Θαηά ηα ινηπά φζνλ αθνξά ζηελ παξέκβαζε ηεο Ξξντζηακέλεο Αξρήο γηα ηνλ νξηζκφ πξφζζεηνπ κέινπο 

ζηελ επηηξνπή, ή γηα ηνλ νξηζκφ άιιεο επηηξνπήο γηα επαλέιεγρν ή γηα απφθαζε ζηελ πεξίπησζε 

αδπλακίαο ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο, ή αδπλακία ηεο επηηξνπήο λα απνθαζίζεη, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Λ.4412/16. 

3. Γηα ηα πιηθά, πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

159 ηνπ Λ.4412/16, «πεξί αθαηαιιειφηεηαο θαη ειαηησκάησλ».  

4. Ζ δαπάλε γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ βαξχλεη ηνλ θχξην 

ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 12ν: Πξνθαηαβνιή 

Ξξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ Λ.4412/16 θαη ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 16 ηεο Γηαθήξπμεο. Δηδηθφηεξα δχλαηαη λα ρνξεγεζεί ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπ, 

πξνθαηαβνιή κέρξη 5% ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΞΑ), γηα δαπάλεο 

πξψησλ εγθαηαζηάζεσλ, κειέηεο θαη έμνδα εθθίλεζεο ηνπ έξγνπ. 
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Άξζξν 13ν: Γηεπθνιύλζεηο αλαδόρνπ 

Ζ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. χζηεξα απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, ζα πξνζθέξεη θάζε δπλαηή ζπλδξνκή πξνο ηηο 

αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ άξζε θάζε ελδερφκελνπ εκπνδίνπ απφ κέξνπο ηξίησλ. 

 

Άξζξν 14ν: Δπηκεηξήζεηο 

1. Νη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 151 ηνπ Λ.4412/16, ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ δεκνπξάηεζεο, ζηηο αληίζηνηρεο 

ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζηα εληαία ηηκνιφγηα έξγσλ ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ 

θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. Ρα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ιακβάλνληαη απφ 

θνηλνχ απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ. 

2. Ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο ζχληαμεο ησλ επηκεηξήζεσλ, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ, ηα ζρέδηα πνπ ηηο 

ζπλνδεχνπλ, ν ηξφπνο ππνβνιήο, ν έιεγρνο θαη ε έγθξηζή ηνπο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1, 2 θαη 3 

ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Λ.4412/16. 

3. Ζ ηειηθή επηκέηξεζε ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ αλάδνρν ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ην 

αξγφηεξν ζε δχν (2) κήλεο κεηά ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ. Ζ ηειηθή επηκέηξεζε απνηειεί 

ζπλνπηηθφ πίλαθα πνπ αλαθεθαιαηψλεη ηηο πνζφηεηεο φισλ ησλ ηκεκαηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ 

πξσηνθφιισλ παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ. Καδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε ν αλάδνρνο κπνξεί λα 

ππνβάιιεη θαη θάζε άιιν αίηεκά ηνπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, γηα ην νπνίν δελ 

έρεη ράζεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα απφ θάπνηα άιιε αηηία. Θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 151 ηνπ Λ.4412/16. 

4. Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε εθαξκφδνληαη ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Λ.4412/16. 

5. Ν ηξφπνο επηκέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ θαζνξίδεηαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 

δεκνπξάηεζεο θαη ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Θάζε είδνπο εξγαζία γηα ηελ νπνία δελ 

νξίδεηαη ηξφπνο επηκέηξεζεο, επηκεηξάηαη ε πξαγκαηηθψο εθηειεζζείζα πνζφηεηα εξγαζίαο, ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ αληίζεηεο ζπλήζεηεο, ή πξαθηηθέο. 

6. Θαηά ηα ινηπά έρεη εθαξκνγή ην άξζξν 151 ηνπ Λ.4412/16. 

 

Άξζξν 15ν: Λνγαξηαζκνί – Πηζηνπνηήζεηο 

1. Νη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ή ε νξηζηηθή πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο θαη ε εθθαζάξηζε φισλ 

ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο γίλνληαη κε βάζε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ ζπληάζζνληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Λ.4412/16. 

2. Νη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζε κεληαία ρξνληθά δηαζηήκαηα, είλαη πάληνηε 

αλαθεθαιαησηηθνί, ζηεξίδνληαη ζηηο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαη ζηα πξσηφθνιια παξαιαβήο αθαλψλ 

εξγαζηψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο Δ.Π.. θαη πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί κέζα 

ζηα φξηα ησλ πξνζεζκηψλ (πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο Δ.Π..) θαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Λ.4412/16. 

3. Ν αλάδνρνο δε ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα θαη ζα ζεσξείηαη φηη ε ζρεηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζην 

«Έληππν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο» ηνπ, θαζψο θαη ζηα άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ Γεκνπξάηεζεο, γηα: 

Η. Νπνηαδήπνηε εξγαζία απαηηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

ηνκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 21 ηεο παξνχζαο Δ.Π.. 

ΗΗ. Ρν Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο (ΠΑ) θαη ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη γείαο (ΦΑ), φπσο απηά 

πεξηγξάθνληαη ζην Ξ.Γ. 305/96 (ΦΔΘ 212Α / 29.8.96), ζηελ ππ’ αξίζ. ΓΗΞΑΓ / ΝΗΘ / 889 / 27.11.02 

απφθαζε ηνπ ΞΔΣΥΓΔ (ΦΔΘ 16Β / 14.1.03), ζηελ ππ’ αξίζ. 6952/14.2.2011 (ΦΔΘ 420Β / 
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16.3.2011) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ ΞΔ.Θ.Α. θαη ΞΝ.ΚΔ.ΓΗ., ζηε ινηπή ηζρχνπζα λνκνζεζία, 

ζηα άξζξα 24 θαη 25 θαη ζην Ξαξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο Δ.Π.. 

ΗΗΗ. Ρν Ξξφγξακκα Ξνηφηεηαο Έξγνπ (Ξ.Ξ.Δ.) ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο 

Δ.Π.. θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

ΗV. Ρε ζχληαμε θαη ηε κεληαία ελεκέξσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηε ζχληαμε ηνπ Κεηξψνπ 

ηνπ Έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο Δ.Π.. 

V. Ρηο εξγαζίεο δνθηκψλ ζηεγάλσζεο ησλ αγσγψλ, ησλ θξεαηίσλ, θ.ι.π. θαη ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ, 

θαζψο θαη γηα ηνπο πάζεο θχζεσο εξγαζηεξηαθνχο θαη εξγνηαμηαθνχο ειέγρνπο ησλ πιηθψλ, ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

VI. Ρε κειέηε ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο. 

VII. Ρηο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ κειέηεο εθαξκνγήο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 29 ηεο παξνχζαο Δ.Π.. 

4. Ξξηλ απφ ηελ είζπξαμε θάζε πηζηνπνίεζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., φηη δελ πθίζηαηαη νθεηιή απηνχ, ή άιιε νηθνλνκηθή εθθξεκφηεηα 

ιφγσ δεκηάο ή βιάβεο πνπ πξνμελήζεθε απφ απηφ ζηα δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, είηε ηεο παξνχζαο είηε άιισλ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεψλ ηνπ κε ηελ Δ.Γ.Α.Ξ. 

Α.Δ. ή άιινπο Νξγαληζκνχο θαη Δπηρεηξήζεηο Θνηλήο Υθέιεηαο ή Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

απνδερφκελνο φηη ε Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., ζα πξνβαίλεη ζε αληίζηνηρν ζπκςεθηζκφ πξνο ην πηζηνπνηνχκελν 

πνζφ.  

5. Νη πιεξσκέο ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο πηζηνπνηήζεηο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά 

απφ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Φ.Π. (Θψδηθαο 

Φνξνινγηθψλ Πηνηρείσλ). 

6. Κεηά ην πέξαο νπνηνπδήπνηε απηνηεινχο έξγνπ θαη πξηλ από ηελ πηζηνπνίεζή ηνπ, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία φια ηα πξνβιεπφκελα ζρέδηα θαη ζπληαρζέληα 

ζθαξηθήκαηα, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 151 ηνπ Λ.4412/16. 

 

Άξζξν 16ν: Δηδηθέο πεξηπηώζεηο άκεζεο επέκβαζεο 

1. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ εηδηθνί ιφγνη (θπθινθνξηαθνί, πεξηβαιινληηθνί ή άιινη) επηβάιινπλ ηελ άκεζε 

επέκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε θάπνηαο εξγαζίαο (εθζθαθή ηάθξνπ, επίρσζε ηάθξνπ, απνθαηάζηαζε 

θαηαζηξακκέλνπ ή εκηηεινχο νδνζηξψκαηνο, απνθαηάζηαζε θαθνηερλίαο, ηήξεζε κέηξσλ αζθαιείαο, 

ηνπνζέηεζε πεξηθξαγκάησλ – εκπνδίσλ – ιπρληψλ ζήκαλζεο, θ.ι.π.), ν δε αλάδνρνο δε ζπκκνξθψλεηαη 

κέζα ζηηο ηαζζφκελεο ζε απηφλ πξνζεζκίεο γηα λα απνπεξαηψζεη ηελ παξαπάλσ εξγαζία, θαζνξίδεηαη κε 

ην παξφλ θαη ζπκθσλείηαη ξεηά φηη, ε Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., θαζψο θαη νπνηαδήπνηε αξκφδηα θαηά πεξίπησζε 

Θξαηηθή πεξεζία (Ξεξηθέξεηα, Γ.Θ..Δ., Γ.Θ.Δ.Ν., θ.ι.π.) ή Νξγαληζκφο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γήκνο ή 

Θνηλφηεηα) δηθαηνχηαη φπσο, εθηφο ηεο επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Δ.Π.., 

ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο δηαηάμεηο, λα πξνβαίλνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο θαηά ηνλ 

πξνζθνξφηεξν ηξφπν (κε ίδην πξνζσπηθφ, απνινγηζηηθά ή κε άιιε εξγνιαβία) θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπο, 

ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 

2. Θα επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο ηε δαπάλε απνθαηάζηαζεο – επηζθεπήο, ησλ 

ζρεηηθψλ δαπαλψλ θξαηνπκέλσλ απφ απηά πνπ ηνπ νθείινληαη, θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηά (πνπ ηνπ 

νθείινληαη) δελ επαξθνχλ, ην ππφινηπν ζα εηζπξάηηεηαη ζε βάξνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

εθηέιεζεο θαη ησλ επί ησλ ινγαξηαζκψλ πιεξσκψλ θξαηήζεσλ ιφγσ εγγχεζεο. 
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Άξζξν 17ν: Δξγαζίεο εθηεινύκελεο από ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ή από άιινπο αλαδόρνπο 

1. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κελ παξαθσιχεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζχκβαζή ηνπ θαη πνπ γίλνληαη απφ ηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. ή απφ άιινπο αλαδφρνπο θαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη 

κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη, ξπζκίδνληαο ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη απφ 

απηφλ θαλέλα εκπφδην γηα ηηο εθηεινχκελεο απφ ηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., ή απφ άιινπο αλαδφρνπο εξγαζίεο, 

φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Λ.4412/2016. 

2. Νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο απνδεκηψλνληαη πιήξσο, ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζην «Έληππν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο» ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 18ν: Γνθηκέο 

1. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη φηαλ ηειεηψλεη κέξνο ησλ θαηαζθεπψλ λα πξνβαίλεη, κε δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα 

θαη δαπάλεο, ζηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο νη νπνίεο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε 

ησλ απαηηνπκέλσλ απνηειεζκάησλ πνπ δεηνχληαη. Πηε ζπλέρεηα ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ 

πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία θαη ηνλ αλάδνρν θαη ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηα 

πξσηφθνιια παξαιαβήο ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ.  

Νη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηα νξηδφκελα ζηηο αληίζηνηρεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζην Ξξφγξακκα Ξνηφηεηαο Έξγνπ (Ξ.Ξ.Δ.) θαη ζην άξζξν 158 ηνπ Λ.4412/16, 

φπσο ηζρχεη. 

2. Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ρξεζηκνπνηείηαη έηνηκν ζθπξφδεκα, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ ηζρχνληα Θαλνληζκφ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο. Γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα εθηεινχληαη δνθηκέο αληνρήο κε ηε ιήςε δνθηκίσλ θαηά ηε δηάζηξσζε απηνχ, 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ ηζρχνληα Θαλνληζκφ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο. Ζ ιήςε δνθηκίσλ ζα γίλεηαη 

απφ ηνλ αλάδνρν κε εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ ηζρχνληα 

Θαλνληζκφ. Νκνίσο, ε ζπκπχθλσζε ησλ δνθηκίσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ θαλνληζκφ θαη 

κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ γίλεηαη θαη γηα ην έξγν. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζξαχζε ησλ ππφςε δνθηκίσλ ζα γίλεηαη ζην αξκφδην εξγαζηήξην ηνπ πνπξγείνπ 

πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ ή ζε άιια αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα απφ ην πνπξγείν πνδνκψλ θαη 

Κεηαθνξψλ ή απφ ην ηέσο ΞΔΣΥΓΔ, γηα ηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κε δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ 

ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Θαλνληζκφ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο. 

Γεηγκαηνιεςία κε ιήςε ππξήλσλ (θαξφησλ) απφ ηελ έηνηκε θαηαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

πξαγκαηνπνηείηαη, φηαλ ηα δνθίκηα πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο δίλνπλ 

κηθξφηεξε ηηκή ηεο ζπκβαηηθήο αληνρήο. Ν αξηζκφο ησλ ππξήλσλ ζα νξίδεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. (Γηεπζχλνπζα πεξεζία, Δπηηξνπέο Ξαξαιαβήο, θ.ι.π.). 

3. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο απφ ην αξκφδην εξγαζηήξην ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ θαη 

Κεηαθνξψλ, φηαλ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ζε φ,ηη αθνξά: 

α) ζηελ θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ βάζεο θαη ηνπ αζθαιηνηάπεηα, 

β) ζηε ζπκπχθλσζε βάζεο θαη  

γ) ζην πάρνο ηνπ αζθαιηνηάπεηα. 

4. Κεηά ην πέξαο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη κε βάζε ην εγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα δνθηκψλ – ειέγρνπ απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία, ζα εθηειεζζνχλ νη δνθηκέο 

ζηεγάλσζεο ησλ ζσιελψζεσλ, ησλ θξεαηίσλ, ησλ αγσγψλ, ησλ νξγάλσλ θ.ι.π.   

Θξηηήξην απνδνρήο ησλ ζρεηηθψλ δνθηκψλ ζεσξείηαη ν κεδεληζκφο ησλ απσιεηψλ λεξνχ (δηαξξνψλ). 
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Άξζξν 19ν: Γεληθνί όξνη 

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

πξνζσπηθφ. 

2. Ν εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ Λ.4412/16, πξέπεη λα 

είλαη εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθφ ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο, πνπ έρεη απνδεδεηγκέλα ηα λφκηκα ηππηθά θαη 

νπζηαζηηθά πξνζφληα. 

3. Ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη, γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ηνπο 

απαηηνχκελνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο πνπ ζα έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη ζα είλαη απνδεθηνί απφ 

ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 139 ηνπ Λ.4412/16. 

Γηα ην ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα ζηειερψζεη ην εξγνηάμην ηνπ αλαδφρνπ, απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζηε 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ν 

ρξφλνο αζθάιηζεο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ. Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ βεβαηψζεσλ απνηειεί 

πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ηα ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη γηα ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 139 ηνπ Λ.4412/16. 

4. Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηνλ αλάδνρν κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ 

θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., νη απαηηνχκελεο δνθηκαζηηθέο – 

εξεπλεηηθέο ηνκέο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο (Δθνξεία Αξραηνηήησλ 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο).  

Δηδηθά γηα ην ρψξν θαηαζθεπήο ηνπ ππφγεηνπ αληιηνζηαζίνπ αθαζάξησλ ηζρχεη ε ππ’ αξίζ. 

2884/17.04.2012 έγθξηζε ηεο Β’ Δθνξείαο Ξξντζηνξηθψλ θαη Θιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ). 

Ξξηλ ηελ έλαξμε ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο απηνχ, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο, 

ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ αξκφδηα Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη ζηε ζπλέρεηα λα αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο ηεο.  

Νπδεκία αλαζθαθηθή εξγαζία, θάιπςε νξπγκάησλ ή δηακφξθσζε ρψξνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο 

πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε θαη έγθξηζε απφ ηηο ζπλαξκφδηεο Δθνξείεο Αξραηνηήησλ. 

Ζ ακνηβή ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ (αξραηνιφγσλ, ηνπνγξάθνπ, ζρεδηαζηή, εξγαηψλ, θ.ι.π.), ην 

νπνίν ζα πξνζιεθζεί θαζ’ ππφδεημε ηεο αξκφδηαο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζα βαξχλνπλ ηηο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο ππέξ 

αξραηνινγίαο (πνέξγν 3 ηεο ππ’ αξηζκ. 2947/27.10.2016 πξάμεο ρξεκαηνδφηεζεο – θσδ.πξάμεο 

5001402). 

Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ εληνπηζζνχλ αξραηφηεηεο, νη εξγαζίεο ζα δηαθνπνχλ 

θαη ζα δηελεξγεζεί αλαζθαθηθή έξεπλα, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα εμαξηεζεί ε πνξεία απηνχ, 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ.  

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εάλ ηνπ δεηεζεί, λα παξέρεη ζπλεξγεία θαη κέζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ 

ηεο αλαζθαθήο. 

Πηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ε δαπάλε ηεο αλαζθαθηθήο έξεπλαο – ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ακνηβήο ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ (αξραηνιφγσλ, ηνπνγξάθνπ, ζρεδηαζηή, εξγαηψλ, θ.ι.π.), ην 

νπνίν ζα πξνζιεθζεί θαζ’ ππφδεημε ηεο αξκφδηαο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο,, θαζψο θαη 

ην θφζηνο ζπληήξεζεο, κειέηεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ επξεκάησλ, ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

έξγνπ (πνέξγν 3 ηεο ππ’ αξηζκ. 2947/27.10.2016 πξάμεο ρξεκαηνδφηεζεο – θσδ.πξάμεο 5001402), 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Λ. 3028/2002 (ΦΔΘ 153Α / 28.6.2002) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο». 
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Νη παξαπάλσ φξνη ηζρχνπλ γηα ηηο πάζεο θχζεσο εθζθαθέαο εξγαζίεο αλεμαξηήησο βάζνπο, θαζψο θαη 

γηα ηελ πιήξε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ. 

5. Θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Λ.4412/16, ν αλάδνρνο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

ηήξεζε, ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, φισλ ησλ θαηά ην λφκν απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ απξφζθνπηε 

θαη νκαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηβαιιφκελσλ κέηξσλ 

αζθαιείαο θαη πγηεηλήο γηα φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 

6. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη έγθαηξα γηα ηελ έθδνζε θάζε άδεηαο (π.ρ. απφ ηελ αξκφδηα 

αζηπλνκηθή αξρή, ηε ΓΔΖ, θ.ι.π.), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζηζηάκελνο έηζη νπζηαζηηθά 

θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ πεξί εθηειέζεσλ ησλ 

εξγαζηψλ θαη επσκηδφκελνο φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο. 

7. Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο λα εθδψζεη ηηο απαηηνχκελεο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο, εθφζνλ απαηηνχληαη, ζην φλνκα ηνπ αξκνδίνπ θνξέα (Γήκνπ – Θνηλφηεηαο – 

Γεκνζίνπ, θ.ι.π.), ζχκθσλα κε ην Λ. 1080, άξζξν 30 (ΦΔΘ 246Α / 22.10.80) γηα ηελ άξηηα 

απνθαηάζηαζε ησλ νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ, ζε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ 

θνξέσλ, θαζηζηάκελνο απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο απέλαληί ηνπο γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ ηνκψλ, 

απαιαζζνκέλεο ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., νπνηαζδήπνηε επζχλεο απφ ελδερφκελε θαηάπησζε ησλ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αξκφδηνη θνξείο απαηηνχλ φπσο νη ζρεηηθέο εγγπεηηθέο εθδνζνχλ 

απφ ηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., ηφηε θαη πάιη ν αλάδνρνο ζα ρνξεγήζεη ζηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. ηηο ζρεηηθέο 

αληεγγπήζεηο, ψζηε ζε πεξίπησζε ηπρφλ θαηάπησζεο ησλ εγγπεηηθψλ, ε ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη εμ’ 

νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν. 

Ρνλίδεηαη επίζεο φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αξκφδηνο θνξέαο επηβάιιεη εηδηθφ ηέινο γηα ηελ έθδνζε 

αδείαο ηνκήο νδνζηξψκαηνο, ε πιεξσκή ηνπ ηέινπο απηνχ βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν ηνπ 

έξγνπ. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα νπνηαδήπνηε ηνκή, εθζθαθή νδνζηξψκαηνο, εξείζκαηνο πεδφδξνκνπ ή 

πεδνδξνκίνπ εζληθήο, επαξρηαθήο, δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο νδνχ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, λα κεξηκλήζεη έγθαηξα γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε 

ζπληήξεζε ηεο νδνχ ππεξεζία, ε νπνία ζεσξείηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα 

Αζηπλνκηθή Αξρή. Θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Λ. 2696/23.3.99 φπσο ηζρχεη. 

8. Νη δαπάλεο κεηαηφπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο δηαθιαδψζεσλ εμππεξέηεζεο αθηλήησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

Ν.Θ.Υ. ή Λ.Ξ.Γ.Γ. ή ηδησηψλ, βαξχλνπλ εμ’ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν. Αθφκε ν αλάδνρνο επηβαξχλεηαη εμ’ 

νινθιήξνπ γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ήζειε γίλεη ζε δίθηπα Ν.Θ.Υ., εγθαηαζηάζεηο άιισλ θνξέσλ ή ηδησηψλ. 

Ζ κε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνχ, ή παξαθψιπζε ιεηηνπξγίαο ή βιάβεο ή θαζπζηέξεζε ζηελ 

απνθαηάζηαζε θζνξψλ ζε άιια δεκφζηα έξγα ή θνηλφρξεζηα πξάγκαηα, απνηεινχλ παξάβαζε ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθέο πνηλέο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 178 ηνπ Λ.4412/16, νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ πνηληθέο θαη αζηηθέο επζχλεο. 

Νη δαπάλεο γηα ηελ θαζαίξεζε θαη ηελ επαλαθαηαζθεπή ησλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ ησλ αθηλήησλ κε 

ην δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ή νκβξίσλ ζε νπνηνδήπνηε κήθνο απαηηείηαη, ζα επηβαξχλεη εμ’ 

νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ (είηε ε απνθαηάζηαζε γίλεη κέζα ζην πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο, είηε 

ρξεηαζηεί λα επεθηαζεί θαη εθηφο ηνπ πιάηνπο απηνχ). Πηηο εμσηεξηθέο δηαθιαδψζεηο, πεξηιακβάλνληαη θαη 

νη ζπλδεηήξηνη αγσγνί πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ. 

9. Ζ ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε γηα απνθαηάζηαζε δεκηάο ή βιάβεο πνπ νθείιεηαη ζε 

θαθνηερλία ή ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ, θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο (δεθαπέληε (15) κήλεο), ζα γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 159 θαη ην άξζξν 171 ηνπ Λ.4412/16. 

10. Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο 

εληνιέο ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο πνπ ηνπ δίλνληαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ή ηελ ηζρχνπζα 
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λνκνζεζία, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 160 

ηνπ Λ.4412/16.  

11. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο φηαλ ηνπ δνζεί εηδηθή 

εληνιή απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Θαηά ηα ινηπά, νη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο εθηεινχληαη ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ Λ.4412/16. 

12. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλεο λα πξνβεί, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, ζε ζεηξά εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, έηζη ψζηε λα εληνπηζηνχλ πιήξσο νη 

πθηζηάκελνη αγσγνί πιεζίνλ ηνπ έξγνπ ηνπνζέηεζεο ησλ λέσλ αγσγψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηα ινηπά εγθεθξηκέλα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

13. Πε πεξίπησζε δηέιεπζεο ηνπ αγσγνχ πάλσ ή θάησ πνηακψλ, ξεκάησλ, νρεηψλ, αληζφπεδσλ δηαβάζεσλ 

ή δηα κέζνπ νπνηνπδήπνηε άιινπ έξγνπ ή εκπνδίνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ απηφ απαηηεζεί, 

λα κεξηκλήζεη εγθαίξσο, κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, ηφζν γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο πνπ ζα απαηηεζεί, 

ή ηε αλαζχληαμε ηπρφλ ππάξρνπζαο, απφ κειεηεηηθφ γξαθείν κε εκπεηξία ζε κειέηεο παξεκθεξψλ 

έξγσλ, φζν θαη γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ. 

Πηηο παξαπάλσ δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο θάζε παξεκθεξνχο εξγαζίαο, απαξαίηεηεο 

γηα ηε ζχληαμε ή ηελ αλαζχληαμε ηεο κειέηεο. 

Κεηά ηελ έγθξηζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο απφ ηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εηδηθνχ απηνχ έξγνπ πνπ ηπρφλ απαηηεζεί. 

Ζ δαπάλε θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ, πεξηιακβάλνληαη ζην «Έληππν 

Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο» ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη ζηα άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ Γεκνπξάηεζεο. 

14. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε επαιήζεπζε ησλ πςνκέηξσλ ησλ ζρεδίσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο θαη 

λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ηα ζρέδηα ησλ κεθνηνκψλ δηαηεξψληαο ην πςφκεηξν ηνπ ππζκέλα ηνπ 

αγσγνχ φπσο έρεη νξηζηεί ηηο εγθεθξηκέλεο κεθνηνκέο ηεο νξηζηηθήο κειέηεο.  

15. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο, πξνρσξήζεη ην ηαρχηεξν δπλαηφ ζε πιήξε επαλαθνξά ησλ νξπγκάησλ 

ζε δξφκνπο, θξάζπεδα, πεδνδξφκηα, θ.ι.π., θαη ζηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηηθνχ 

νδνζηξψκαηνο, ή ηνπ θξαζπέδνπ ή ηνπ πεδνδξνκίνπ, θαζψο θαη λα έρεη νινθιεξψζεη πιήξσο ηελ 

απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο γηα ηηο παληφο είδνπο εθζθαθέο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζην έξγν, κε 

επζχλε ηνπ θαη ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. Ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή 

επζχλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή δεκηάο πνπ ζα πξνθχςεη κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 

νξπγκάησλ, αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ή θξαζπέδσλ ή πεδνδξνκίσλ. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δε ζπκκνξθσζεί κε ηηο πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ 

παξαγξάθνπο θαη ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Λ.4412/16, ζα εθαξκνζηνχλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 16 

ηεο παξνχζαο πνπ αθνξά ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο άκεζεο επέκβαζεο. Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

εθαξκφδεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 47 ηνπ Λ. 2696/23.3.1999, φπσο ηζρχεη. 

Ρνλίδεηαη φηη ν αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε (φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 26 ηεο παξνχζαο) 

ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή δεκηάο πνπ ζα πξνθχςεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σο άλσ θαζνξηδφκελσλ 

πξνζεζκηψλ θαη κέρξη ηελ πιήξε απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο.  

16. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ππνρξενχηαη κε δαπάλεο ηνπ λα απνθαζηζηά ηηο ηπρφλ δεκηέο πνπ 

ζα πξνθιεζνχλ. Ζ έιιεηςε πξνζήθνπζαο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή ε παξάιεηςε κέηξσλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζή ηνπ, απνηειεί παξάβαζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  

Ν αλάδνρνο θαηφπηλ ηνχηνπ ζα ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθέο πνηλέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 178 ηνπ 

Λ.4412/16, νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ πνηληθέο ή αζηηθέο επζχλεο.  
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17. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη φηαλ εθηειεί εξγαζίεο, πιεζίνλ ηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

θαη νπσζδήπνηε φηαλ νη εξγαζίεο γίλνληαη ζε δξφκν πνπ δηέξρεηαη αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ, λα έρεη 

πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ηελ ΔΞΑΑ Α.Δ., ή νπνηαδήπνηε άιιε αξκφδηα πεξεζία, πξνθεηκέλνπ απηή λα 

επηβιέςεη ηηο εξγαζίεο θαη λα δψζεη ζρεηηθέο νδεγίεο θαηά πεξίπησζε. 

Ζ παξαπάλσ ελεκέξσζε ηεο ΔΞΑΑ Α.Δ. ζα πξέπεη πιένλ λα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε 

άδεηαο ζηνλ αλάδνρν πνπ εθηειεί εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ εθζθαθέο. Πε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο, ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο κε ηελ ΔΞΑΑ Α.Δ. είλαη ην 210 – 3406000 θαη ην 1133. 

18. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη φηαλ εθηειεί λπρηεξηλή ή ππεξσξηαθή εξγαζία ή εξγαζία ηηο Θπξηαθέο θαη ηηο 

ενξηέο, λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Νη εξγαζίεο απηέο ζα εθηεινχληαη, ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηα ινηπά εγθεθξηκέλα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

Όιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε λπρηεξηλήο ή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο λννχληαη 

πεξηιακβαλφκελεο ζηηο ηηκέο ηνπ «Δληχπνπ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο» ηνπ αλαδφρνπ θαη δε δηθαηνχηαη γη’ 

απηέο θακηά πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

19. Ν αλάδνρνο θαζίζηαηαη νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη επσκίδεηαη φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο 

θαη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ή παξάβαζεο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Λ. 2696/23.3.99 φπσο 

ηζρχεη, ρσξίο θακηά απαίηεζε πξφζζεηεο απνδεκίσζεο απφ ηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. Ζ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. δε θέξεη 

θακία επζχλε γηα ηε κε ηήξεζε ή παξάβαζε ησλ αλσηέξσ. 

20. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο πξνβεί: 

α) ζε εθζθαθή κεγαιχηεξσλ ηκεκάησλ απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ζρέδηα ή ζηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε, 

β) ζε εθζθαθή κε βάζνο θαη πιάηνο κεγαιχηεξν ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηα ζπκβαηηθά ζρέδηα, ζηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε, ζηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

δε ζα πιεξσζεί γηα ηελ πξφζζεηε απηή εθζθαθή, ηελ νπνία ππνρξενχηαη λα επηρψζεη αδαπάλσο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ινηπά εγθεθξηκέλα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.  

21. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη πιήξσο φια ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππ’ αξίζ. 

ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ/889/27.11.02 απφθαζε ηνπ ΞΔΣΥΓΔ (ΦΔΘ 16Β / 14.1.03), ηεο νπνίαο ηα άξζξα απνηεινχλ 

φξνπο ηεο παξνχζαο Δ.Π.. θαη ε νπνία επηζπλάπηεηαη σο Ξαξάξηεκα Γ απηήο. 

22. Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πιηθά, κεραλήκαηα ή ηξφπνη εξγαζίαο, απφ ηα απαηηνχκελα γηα ην ππφςε 

έξγν, θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα έμνδα απφθηεζεο ηνπο δηθαηψκαηνο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

23. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ιφγσ ηεο θχζεο ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κέζα ζε ηάθξνπο, λα πξνλνεί θαη 

λα ιακβάλεη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα (απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο, 

απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο, θ.ι.π.), ψζηε λα κελ ππφθεηληαη ζε θίλδπλν δεκηψλ ή βξνρψλ 

ρεηκαξξσδψλ ή ζπλερψλ θαη εθ ζπλήζσλ ή πεξηνδηθψλ πιεκκπξψλ ηα έξγα, ην πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαδφρνπ, νη ηδηψηεο, ηα αθίλεηα, ηα νρήκαηα, θ.ι.π., πνπ ζα βξίζθνληαη ζην ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. 

Ν αλάδνρνο κε νδεγφ ηα γεσηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο, ζα νκαδνπνηήζεη ηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ησλ αλνηθηψλ νξπγκάησλ, έηζη ψζηε απηά λα αληηκεησπηζηνχλ κε θνηλή κειέηε εθζθαθήο θαη 

αληηζηήξημεο. 

24. Ζ έλαξμε θαηαζθεπήο ή αλαθαηαζθεπήο νπνηνπδήπνηε αγσγνχ, ζα γίλεηαη απφ ηνλ απνδέθηε πξνο ην 

πέξαο, ρσξίο δηαθνπή ηεο ζπλέρεηάο ηνπ. Πε πεξίπησζε ειιείςεσο απνδέθηε ή δπζρεξεηψλ θαηαζθεπήο 

ηκήκαηνο αγσγνχ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηεί εγθαίξσο ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία, γηα λα ηνπ 

παξαζρεζνχλ νη ζρεηηθέο εληνιέο. Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία κπνξεί λα δψζεη εληνιή, ζηελ πεξίπησζε 

κεγάινπ κήθνπο αγσγψλ ή ιφγσ επείγνληνο, ε θαηαζθεπή απηψλ λα γίλεη θαηά ηκήκαηα. Πηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο, ρσξίο έγγξαθε εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, πξνβεί 
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ζηελ θαηαζθεπή αγσγνχ ρσξίο απνδέθηε, δε ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πηζηνπνηνχληαη νη ζρεηηθέο 

εξγαζίεο. 

25. Ζ γεσηερληθή έξεπλα – κειέηε  (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ) πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. ζηε ζέζε ηνπ 

θξέαηνο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ αληηζηήξημε ηνπ θξέαηνο ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ θαη ηελ θαηαζθεπή ελ γέλεη απηνχ. 

26. Πχκθσλα κε ηελ ΘΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΘ 1312 Β) θαη ηελ εγθχθιην νηθ. 4834 / 25.1.2013 ηνπ 

πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ απνξξέεη ππνρξέσζε δηαρείξηζεο ηεο 

πεξίζζεηαο ησλ εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ. Πην Ξαξάξηεκα Δ ηεο παξνχζαο παξαηίζεληαη ηα έγγξαθα ηεο 

αξκφδηαο πεξεζίαο ΔΞΔ ηνπ ΞΔΣΥΓΔ, ζχκθσλα κε ηα νπνία δελ απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε γηα ηα πξνο θαηαζθεπή έξγα, θαζψο θαη ε έγθξηζε επέκβαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ αθαζάξησλ πδάησλ Π2 ηνπ έξγνπ ζε δαζηθή έθηαζε ΓΘ Πηακάηαο Γήκνπ Γηνλχζνπ, απφ 

ηε δηεχζπλζε δαζψλ Αλ. Αηηηθήο (αξ. πξση. 2831/10.09.2015), θαζψο θαη ε ππ’ αξηζκ. νηθ. 

57114/25.11.2016 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο (Α.Γ.Α.: 

6ΡΓΘ4653Ξ8-3ΝΓ) πεξί Αλαλέσζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο ΘΑ 

140774/11.6.2009 γηα ην έξγν: «Θέληξν Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ ηεο Τπηηάιεηαο ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο 

(ΘΔΙ Τπηηάιεηαο θαη Αθξνθέξακνπ), δίθηπν αθαζάξησλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αζελψλ θαη ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζηνλ Αθξνθέξακν θαη ζηελ Τπηηάιεηα». Πχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο, πξηλ ηελ 

έλαξμε εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ην Γαζαξρείν Ξεληέιεο ζα κεξηκλχζεη γηα ηελ εθαξκνγή απφ ηνλ αλάδνρν 

ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 8 & 9 ηνπ αξ. 45 ηνπ Λ.998/79, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην αξ.36 ηνπ 

Λ.4280/14. Όιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο λννχληαη πεξηιακβαλφκελεο ζηηο ηηκέο ηνπ «Δληχπνπ Νηθνλνκηθήο 

Ξξνζθνξάο» ηνπ αλαδφρνπ θαη δε δηθαηνχηαη γη’ απηέο θακηά πξφζζεηε απνδεκίσζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφζηνπο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο ησλ απνβιήησλ απφ 

εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΔΘ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζηελ 

πξναλαθεξφκελε ΘΑ θαη εγθχθιην αληίζηνηρα.  

27. Πην Ξαξάξηεκα Ε ηεο παξνχζαο παξαηίζεηαη ε απφθαζε, κε αξ. πξση. 2947/27.10.2016 ηεο Δηδηθήο 

πεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, «Έληαμε ηεο Ξξάμεο “ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΓΥΓΥΛ 

ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ ΓΑΡΥΛ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΑΛΝΗΜΖΠ, ΓΗΝΛΠΝ, ΠΡΑΚΑΡΑΠ ΘΑΗ 

ΟΝΓΝΞΝΙΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ” κε θσδηθφ ΜIS (ΟΠ) 5001402 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα 

“ Αηηηθή 2014 – 2020”», ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ηεξήζεη ν αλάδνρνο.  

 

 

Άξζξν 20ν: Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, εηζθνξέο Ι.Κ.Α., επηβαξύλζεηο, 

ρξεκαηνδόηεζε   

1. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα 

ηνπ ΔΠ “Αηηηθή 2014 – 2020“ / Π.Γ.Δ. θαη από πηζηώζεηο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. Δπηιέμηκε Γεκόζηα 

Γαπάλε από ην Δ.Π. νξίδεηαη ζηα 4.659.340,72€ (Κσδ. ΜIS (ΟΠ) 5001402).  

Ρν παξαπάλσ πνζφ ππφθεηηαη ζηελ επηβάξπλζε ησλ 18% γηα Γεληθά Έμνδα θαη Όθεινο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα (Γ.Δ. & Ν.Δ.) ηφζν επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηεο ηειηθήο 

πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηηο λέεο ηηκέο κνλάδνο, φζν θαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. γηα ηελ εθηέιεζε απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 126 θαη 154 ηνπ Λ. 4412/16 θαη ην νπνίν ππφθεηηαη ζηελ έθπησζε ηεο 

δεκνπξαζίαο. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1.2 ησλ γεληθψλ φξσλ ηνπ ηηκνινγίνπ 

δεκνπξάηεζεο. 

Δπηπιένλ επηβάιιεηαη θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Ξ.Α.) 24% πνπ ππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 
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Ν Αλάδνρνο – εξγνιήπηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί δε ζα επηβάιιεη Φ.Ξ.Α. επί ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ, ζηα νπνία 

ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη "Άξζξν 39α, ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ είλαη ν ιήπηεο", 

ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 39α ηνπ θψδηθα Φ.Ξ.Α. (Λ. 2859/2000), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 4281/14 (ΦΔΘ 160Α/8.8.2014) θαη 

ηζρχεη. 

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Λ. 4412/2016. 

2. Ρνλ αλάδνρν επίζεο βαξχλνπλ: 

α. Όιεο νη πξνβιεπφκελεο εθάζηνηε θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θφξνπο, αζθαιηζηηθέο ή κε εηζθνξέο, 

δαζκνχο, θφξνπο εηζνδήκαηνο, ηέιε ραξηνζήκνπ, ηέιε δηνδίσλ, θ.ι.π. (εθηφο ηνπ Φ.Ξ.Α.), ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ζα ηζρχνπλ ζε θάζε πιεξσκή ηνπ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ.  

β. Νη πιεξσκέο γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 1239/82 θαη ηνπ άξζξνπ 39 

ηνπ Λ. 2065/92 κε ηηο νπνίεο ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ αξκνδίσλ δεκφζησλ αξρψλ λα δεηνχλ 

βεβαίσζε ηνπ Η.Θ.Α., γηα χπαξμε ή κε νθεηιήο, γηα θάζε εμφθιεζε ή ηκεκαηηθή θαηαβνιή ρξεκάησλ 

θαη λα παξαθξαηνχλ ηελ νθεηιή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Η.Θ.Α. 

γ. Όια ηα ζρεηηθά ηέιε ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 2052/92, φπσο ηζρχεη κεηά απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Λ. 3481/2006, πεξί κεραλεκάησλ ηνπ έξγνπ. 

δ. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνεξρφκελνη απφ Θξάηε – Κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δ.Ν.Σ., ή απφ 

θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο Ππκβάζεηο (Π.Γ.Π.) ηνπ Ξ.Ν.Δ., 

βαξχλνληαη απνθιεηζηηθά κε φιεο ηηο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη ηνπο θφξνπο (δαζκνί, ηέιε, θφξνη 

εηζνδήκαηνο, αζθαιηζηηθέο θαη κε εηζθνξέο), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ρψξαο. 

Θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ ηηκνινγίνπ δεκνπξάηεζεο. 

3. Ζ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. θακία επζχλε δε θέξεη γηα νπνηεζδήπνηε νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, πνπ 

ζα ην βαξχλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ. 

4. Γηεπθξηλίδεηαη θαη ηίζεηαη σο φξνο φηη ε Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. δε ζα επηβαξπλζεί κε θακία πξνκήζεηα γηα Έιιελα 

ή αιινδαπφ αληηπξφζσπν, νίθνπ ή εηαηξείαο. Οεηά ζπλνκνινγείηαη φηη ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ 

πξνυπνζέηεη θαη απνδνρή ηνπ παξαπάλσ φξνπ. 

 

Άξζξν 21ν: Μεηξών ηνπ έξγνπ – Πξνζσξηλή παξαιαβή – Υξόλνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο 
ηνπ έξγνπ – Οξηζηηθή παξαιαβή 

1. Κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο (νινθιήξσζε θαηαζθεπψλ θαη δνθηκψλ / 

ειέγρσλ) θαη πξηλ ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

παξαδψζεη ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ην Κεηξψν ηνπ Έξγνπ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

Η) Θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα (ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή) ζε θαηάιιειε θιίκαθα αληίζηνηρε ηεο 

θιίκαθαο ησλ ζρεδίσλ ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ ζπληαρζέληα ζθαξηθήκαηα 

ιεπηνκεξεηψλ, ζηα νπνία ζα θαίλεηαη ε αθξηβήο ζέζε ησλ αγσγψλ, ησλ ηερληθψλ έξγσλ, εμαξηεκέλα 

απφ ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία (ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε, πιήξσο εμαξηεκέλε απφ 

ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία, ιεηηνπξγηθή απνηχπσζε, θ.ι.π.).  

Δξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ ζπληαρζεί ηα απαηηνχκελα ζρέδηα θαη ζθαξηθήκαηα, δελ 

πηζηνπνηνχληαη κέρξη ηαθηνπνίεζεο ηεο εθθξεκφηεηαο απηήο.  

Δηδηθφηεξα ζα παξαδνζνχλ ιεπηνκεξή ζρέδηα νξηδνληηνγξαθηψλ ζε θι. 1:1000 ζηα νπνία ζα θαίλεηαη 

κε αθξίβεηα ε ζέζε ηνπ άμνλα ησλ αγσγνχ, ζε ζρέζε κε ζηαζεξά ζεκεία επί ηνπ εδάθνπο 

(εγθεθξηκέλεο ξπκνηνκηθέο ή νηθνδνκηθέο γξακκέο), νη ζέζεηο ηερληθψλ έξγσλ, φια ηα ηερληθά 

ζηνηρεία ηνπ λένπ αγσγνχ (πιηθφ, δηαηνκή, κήθνο, βάζνο ηνπνζέηεζεο, εηδηθά ηεκάρηα, ηπρφλ 

ελψζεηο κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, θ.ι.π.). 
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Αθφκε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη: 

 Πρέδηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ ζε θιηκ. 1:100 ή 1:50. 

 Κεθνηνκέο ηνπ αγσγνχ ζε θιηκ. 1:100 (ζε χςνο), 1:1000 (ζε κήθνο). 

 Νξηδνληηνγξαθία 1:5000 επί νξηδνληηνγξαθίαο ηεο Γ..Π. 

 Πρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηνπ αγσγνχ, ζπλδέζεσλ, θ.ι.π., ζε θαηάιιειε θιίκαθα.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ησλ θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα 

θαίλεηαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ, εμαξηεκέλε απφ ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκεία, ελψ γηα ηηο εμσηεξηθέο δηαθιαδψζεηο πνπ πηζαλψο θαηαζθεπαζηνχλ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη 

ην βάζνο θαη ε απφζηαζε απφ ην αξηζηεξφ φξην ηνπ νηθνπέδνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

ηα πιηθά, ην είδνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ νπιηζκνχ, ηα αλαπηχγκαηα ησλ νπιηζκψλ, νη 

δηαζηάζεηο, νη επηκεηξνχκελεο πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, νη πξνδηαγξαθέο θαη ηα θπιιάδηα 

ησλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα αθξηβή απφιπηα πςφκεηξα ησλ θέληξσλ ησλ θαιπκκάησλ θαη 

ησλ ζηνκίσλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ ησλ ξνψλ, θαζψο θαη νηηδήπνηε άιιν θξηζεί απαξαίηεην, ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

Όια ηα πην πάλσ ζρέδηα θαη ζηνηρεία ζα ππνβιεζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ηα ζρέδηα ζε αξρεία 

DWG, Word, Excel) ζε CD.  

Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη: 

ΗΗ) Ρα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ησλ πιηθψλ, ησλ ηερληθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ησλ απαηηνπκέλσλ 

δνθηκψλ, θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο θαη ζηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

ΗΗΗ) Θαηάιιειεο θσηνγξαθίεο ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο 

ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Νη 

θσηνγξαθίεο ζα ππνβιεζνχλ εθηππσκέλεο ζε ηξία (3) αληίηππα, θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

IV) Έθζεζε κε ππνδείμεηο γηα ηνλ ηξφπν απνθαηαζηάζεσλ, θζνξψλ θαη δεκηψλ πνπ ηπρφλ ζα 

παξνπζηαζηνχλ κειινληηθά ζην έξγν. 

Ρα σο άλσ ζηνηρεία απνηεινχλ ην Κεηξψν ηνπ Έξγνπ, ζα είλαη αξηζκεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα ζε 

θαθέινπο, ζα ζπληαρζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζε ηξία (3) αληίηππα βηβιηνδεηεκέλα ζε ηεχρε κε ηίηιν 

«ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ» θαη ζα ππνβιεζνχλ ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία πξηλ απφ ηελ ηειηθή 

επηκέηξεζε. Πηνπο ηίηινπο ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ ηεπρψλ, ζα ππάξρεη ε έλδεημε «ΟΠΩ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ».  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη ηδηαίηεξεο ακνηβήο γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ παξαγσγή ηνπ 

Κεηξψνπ ηνπ Έξγνπ. Ζ ζρεηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο ηνπ «Δληχπνπ Νηθνλνκηθήο 

Ξξνζθνξάο» ηνπ αλαδφρνπ. 

Κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ ζα αθνινπζήζεη έιεγρνο σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη 

επάξθεηά ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ νη πεξαηηέξσ πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Λ.4412/16 δηαδηθαζίεο. 

2. Κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΜΗΣΡΩΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ζα αθνινπζήζεη έιεγρνο θαη έγθξηζή ηνπ απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Πηε ζπλέρεηα (κεηά ηελ έγθξηζε) ζα ρνξεγεζεί ζηνλ αλάδνρν ε ζρεηηθή 

βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ. Δπηζεκαίλεηαη θαη ηνλίδεηαη, φηη βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ δε 

ζα ρνξεγείηαη ζηνλ αλάδνρν, αλ δελ έρνπλ παξαδνζεί θαη εγθξηζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ηα 

αλσηέξσ απαηηνχκελα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, θ.ι.π. θαη ηα σο άλσ ινηπά ζηνηρεία, πνπ απνηεινχλ ην 

Κεηξψν ηνπ Έξγνπ. 

3. Ν ρξφλνο εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε 

νξηζηηθή παξαιαβή, νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο. Θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 171 θαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Λ.4412/16. 

4. Γεληθφηεξα γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ηελ ππνρξεσηηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ νξηζηηθή 
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παξαιαβή, έρνπλ εθαξκνγή ηα άξζξα 170, 171 θαη 172 ηνπ Λ.4412/16. 

5. Θαηά ηε θάζε παξαιαβήο ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. Δπηηξνπή Ξξνζσξηλήο 

Ξαξαιαβήο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη απνθιεηζηηθά κε δαπάλεο ηνπ λα εθηειέζεη θαη λα απνθαηαζηήζεη 

πιήξσο εξεπλεηηθέο ηνκέο πνζφηεηαο (ζε αξηζκφ) ίζεο κε ην 2‰ ηνπ ζπλνιηθνχ εθηειεζζέληνο κήθνπο 

αγσγψλ. Έηζη θαζίζηαηαη δπλαηφο ν έιεγρνο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά 

(έιεγρνο δηαζηάζεσλ ηάθξνπ, έιεγρνο πιηθψλ, θ.ι.π.). 

Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ νη εξεπλεηηθέο ηνκέο, ζα γίλεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Ξξνζσξηλήο Ξαξαιαβήο ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. 

6. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θάθειν πξνεθηίκεζεο ηεο δαπάλεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, κε βάζε ην κεηξψν ηνπ έξγνπ θαη εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, πνπ αθνξνχλ ζε 

θζνξέο ιφγσ ζπλήζνπο ρξήζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Λ.4412/16. 

7. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ΦΑ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ επηβάιιεηαη λα δηαπηζηψλεη φηη γηα ην 

παξαιακβαλφκελν πξνζσξηλά ή νξηζηηθά έξγν, έρεη θαηαξηηζηεί ΦΑ θαη φηη απηφο είλαη ελεκεξσκέλνο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 7 ηνπ Άξζξνπ 3 ηνπ Ξ.Γ. 305/96. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε ζα 

αλαγξάθεηαη ξεηά ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαη ε επηηξνπή δελ ζα πξνβαίλεη ζηελ παξαιαβή 

εάλ δελ πθίζηαηαη ν ΦΑ ή εάλ απηφο δελ είλαη αξθνχλησο ελεκεξσκέλνο. 

Πην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ζα αλαθέξεηαη αθφκα φηη ν ΦΑ εθαξκφζηεθε θαη ελεκεξψζεθε 

κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ή φηη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ζε εθαξκνγή 

ησλ παξαηεξήζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ. 

Θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππ’ αξηζ. 433/19.9.2000 απφθαζε ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ., 

ζηελ παξ. 7 ηνπ Άξζξνπ 170 θαη ζηελ παξ. 8 ηνπ Άξζξνπ 172 ηνπ Λ.4412/16. 

 

Άξζξν 22ν: Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Νη ζπκβαηηθέο ηηκέο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αλαζεσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153  ηνπ 

Λ.4412/16. 

 

Άξζξν 23ν: Δθξεθηηθά 

Σξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε. 

 

Άξζξν 24ν: Δμαζθάιηζε ππάξρνπζαο ξνήο νκβξίσλ θαη ιπκάησλ, θαζώο θαη  θπθινθνξίαο 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη κε επζχλε ηνπ θαη ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε, ηα πξνζήθνληα κέηξα θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ απνρεηεπηηθψλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο, ψζηε λα κελ 

παξεκπνδίδεηαη ε ξνή ησλ νκβξίσλ θαη ησλ ιπκάησλ ζηα ξέκαηα θαη ζηνπο αγσγνχο γεληθά, θαζψο θαη ε 

θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ, ηφζν απφ ηε δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο, φζν 

θαη απφ ηελ ελαπφζεζε ησλ πιηθψλ. 

Θακία εξγαζία εθζθαθψλ γεληθά ή αρξεζηία νδνχ ή πεδνδξνκίνπ επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί, πξηλ λα 

εγθξηζεί αξκνδίσο θαη νινθιεξσζεί πιήξσο ε θαηαζθεπή απφ ηνλ αλάδνρν, ηεο πξνζσξηλήο δηαβάζεσο ησλ 

ηξνρνθφξσλ ή ησλ πεδψλ, αλαιφγσο δηα παξαθακπηεξίσλ νδψλ (θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο).  

 

Άξζξν 25ν: ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) – Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) 

Ξιένλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 3 ηνπ Άξζξνπ 26 αλαθνξηθά κε ην ΠΑ θαη ΦΑ, ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα: 
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Ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ΠΑ θαη ΦΑ, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ξ.Γ. 305/96 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη 

λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57 ηεο Δ.Ν.Θ. 

(ΦΔΘ 212Α / 29.8.96)» θαη ζηε ινηπή ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Ρν ΠΑ θαη ν ΦΑ ζα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο Δ.Π.., κε ηα αλαθεξφκελα 

ζην Ξ.Γ.305/96 (ΦΔΘ 212Α / 29.8.96), ζηελ ππ’ αξίζ. ΓΗΞΑΓ / ΝΗΘ / 889 / 27.11.02 απφθαζε ηνπ ΞΔΣΥΓΔ 

(ΦΔΘ 16Β / 14.1.03), ζηελ ππ’ αξίζ. 6952/14.2.2011 (ΦΔΘ 420Β / 16.3.2011) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

ΞΔ.Θ.Α. θαη .ΚΔ.ΓΗ. θαη ζηε ινηπή ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ ππνβνιή θαη ε έγθξηζή ηνπο ζα γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο Δ.Π.. θαη ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηνπ 

παξφληνο έξγνπ. 

Ρν ΠΑ θαη ν ΦΑ ππνβάιινληαη εηο δηπινχλ. Αλά έλα αληίηππν παξακέλεη ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία, ελψ 

ηα δεχηεξα επηζηξέθνληαη εγθεθξηκέλα θαη πξέπεη λα παξακέλνπλ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπνπ ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΠΑ – ΦΑ. Ρελ 

επζχλε γηα ηπρφλ παξάιεηςε θαηάξηηζεο ηνπ ΠΑ θαη ηνπ ΦΑ, έρεη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

Ρν ΠΑ ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα λνκνζεηηθά θείκελα πεξί κέηξσλ πξφιεςεο θαη απνηξνπήο θηλδχλσλ, ηα 

νπνία θείκελα λννχληαη σο αλαπφζπαζην κέξνο απηνχ. 

Ρν ΠΑ θαη ν ΦΑ πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο 

ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ΦΑ, ψζηε απηφο λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη 

φπσο απηφ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί. 

Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑ ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη 

θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ξ.Γ.305/96, ζηελ ππ’ αξίζ. ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ/889/27.11.02 απφθαζε 

ηνπ ΞΔΣΥΓΔ (ΦΔΘ 16Β / 14.1.03), ζηελ ππ’ αξίζ. 6952/14.2.2011 (ΦΔΘ 420Β / 16.3.2011) Θνηλή Απφθαζε 

ησλ πνπξγψλ ΞΔ.Θ.Α. θαη .ΚΔ.ΓΗ. θαη ζηε ινηπή ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ΦΑ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ηνπ έξγνπ, γηα ην νπνίν δελ έρεη εθδνζεί βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο 

Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ επηβάιιεηαη λα δηαπηζηψλεη φηη γηα ην παξαιακβαλφκελν πξνζσξηλά ή 

νξηζηηθά έξγν, έρεη θαηαξηηζηεί ΦΑ θαη φηη απηφο είλαη ελεκεξσκέλνο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ξ.Γ. 305/96. 

Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε ζα αλαγξάθεηαη ξεηά ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαη ε επηηξνπή δε ζα 

πξνβαίλεη ζηελ παξαιαβή, εάλ δελ πθίζηαηαη ν ΦΑ ή εάλ απηφο δελ είλαη αξθνχλησο ελεκεξσκέλνο. 

Πην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ζα αλαθέξεηαη αθφκα φηη ν ΦΑ εθαξκφζηεθε θαη ελεκεξψζεθε κεηά 

ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ή φηη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ζε εθαξκνγή ησλ 

παξαηεξήζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ.  

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππ’ αξίζ. 433/19.9.2000 απφθαζε ηνπ ΞΔΣΥΓΔ, ζηελ παξ. 7 

ηνπ άξζξνπ 170  θαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Λ.4412/16. 
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Άξζξν 26ν: Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην – Γηεπθνιύλζεηο ηεο 

θπθινθνξίαο – Πηλαθίδεο – Πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο – Πξνζηαηεπηηθέο 

θαηαζθεπέο1 

Πχκθσλα κε ηελ ππ’ αξίζ. πξση. ΓΗΞΑΓ / νηθ. 369 / 15.10.2012 ΓΗΞΑΓ εγθχθιην 27, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

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

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

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

αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Ξ.Γ. 305/96 (άξζξα 7 

– 9), Λ.4412/16 (αξ. 138, παξ. 7), Λ. 3850/102 (άξζξν 42). 

 

2. ηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη: 

α. Λα εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θ.ι.π.) 

θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα (Λ.4412/16 αξ. 138, παξ. 7). 

β. Λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην Πρέδην Αζθάιεηαο θαη 

γείαο (ΠΑ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ: ΓΗΞΑΓ / νηθ.177 / 2.3.01, 

ΓΔΔΞΞ / 85 / 14.5.01 θαη ΓΗΞΑΓ / νηθ 889 / 27.11.02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη 

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

κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Λ.4412/16 (άξζξν 138, παξ. 7). 

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

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

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

πγείαο: Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξν 111), Ξ.Γ. 305/96 (άξζξα 10, 11), Λ. 3850/10 (άξζξα 42 – 49). 

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

απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε, ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή 

φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 

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

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

Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα: 

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

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

ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 

εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα: Ξ.Γ. 305/96  

(άξζξν 3, παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 

ηνπ Ξ.Γ. 305/96. 

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

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

Α ΓΔΔΞΞ / νηθ / 85 / 2001 ηνπ ΞΔΣΥΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηνλ Λ.4412/16 (άξζξν 138, παξ. 7). 

γ. Λα αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΠΑ – ΦΑ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιείςεηο πνπ 

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

                                                 
1 H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 2, παξ. 1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ξαξάξηεκα Η ηνπ Άξζξνπ 12 

ηνπ Ξ.Γ. 305/96. 
2 O Λ. 3850/10 Θχξσζε ηνπ Θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν, 

θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ: Λ. 1568/85, Ξ.Γ. 294/88, Ξ.Γ. 17/96, 
θ.ι.π. 
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εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θ.ι.π. 

(κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, 

εμνπιηζκφο, θ.ι.π.). 

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

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

ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο: Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 3, παξ. 9) θαη Α ΓΗΞΑΓ / νηθ 

/ 889 / 2002 (παξ. 2.9) ηνπ ΞΔΣΥΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηνλ Λ.4412/16 (άξζξν 138, παξ. 7). 

ε. Λα ηεξήζεη ηα ΠΑ – ΦΑ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: ΞΓ 305/96 (άξζξν 3, παξ. 10) 

θαη Α ΓΗΞΑΓ / νηθ / 889 / 2002 (παξ. 2.9Γ) ηνπ ΞΔΣΥΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ 

αξρψλ. 

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

(ΦΑ). 

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

εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

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

αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.  

δ. Ρν πεξηερφκελν ηνπ ΠΑ θαη ηνπ ΦΑ αλαθέξεηαη ζην ΞΓ 305/96 (άξζξν 3, παξ. 5 – 7) θαη ζηηο  

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

ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ Λ.4412/16 (άξζξν 138, παξ. 7). 

1. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΠΑ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 3, παξ. 4), φηαλ: 

α. απαηηείηαη Ππληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δειαδή φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 

β. νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο: Ξ.Γ.305/96 (άξζξν 12, 

παξάξηεκα ΗΗ). 

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

δ. γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν 

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

ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7, παξ. 1, εδάθην α’ ηνπ Λ. 4030/2011 

(ΦΔΘ 249Α / 25.11.2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27.3.2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ 

Π.ΔΞ.Δ. 

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

Γεκφζηνπ Έξγνπ: Α ΓΔΔΞΞ / νηθ. 433 / 2000 ηνπ ΞΔΣΥΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηνλ Λ.4412/16  

(άξζξα 170 θαη 172). 

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

ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ: Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 3, παξ. 11) θαη Α ΓΗΞΑΓ / νηθ / 889 / 

2002 (παξ. 2.9Γ) ηνπ ΞΔΣΥΓΔ. 

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

Δγθχθιην 6 κε αξ. πξση. ΓΗΞΑΓ / νηθ / 215 / 31.3.2008 ηνπ ΞΔΣΥΓΔ. 

 

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

θαη πγείαο 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

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

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



ΔΠ 

ΔΟΓΝΙΑΒΗΑ: Θαηαζθεπή αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, 

Γηνλχζνπ, Πηακάηαο θαη Ονδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ 
24 

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

εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Λ. 3850/10 (άξζξν 8, παξ.2 θαη άξζξα 4 – 25). 

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

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

ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 

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

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

αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο (Λ. 3850/10, άξζξν 9). 

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

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

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

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

εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζε νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο (Λ. 3850/10, 

άξζξν 43, παξ. 1α θαη παξ. 3 – 8). 

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

ηνπο ν Ρερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο (Λ. 3850/10, άξζξν 14, παξ. 1 θαη άξζξν 17,  

παξ. 1). 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 

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

ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

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

εξγαζίαο (Λ. 3850/10, άξζξν 20, παξ. 4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί 

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

ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Λ. 3850/10. 

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

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

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

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

ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

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

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

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

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

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

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

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

5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ (Λ. 3850/10, άξζξν 18, παξ. 9). 

 

3.3 Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 

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

ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην 

εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 3, παξ. 14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Α 130646/1984 ηνπ 

πνπξγείνπ Δξγαζίαο. 
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Ρν ΖΚΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο, Ρκήκαηα ή Γξαθεία 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο 

Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη 

αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο 

εξγαζίαο, θ.ι.π.: Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξν 113), Λ. 1396/83 (άξζξν 8) θαη Δγθχθιηνο 27 ηνπ ΞΔΣΥΓΔ κε  

αξ. πξση. ΓΔΔΞΞ / 208 / 12.9.2003. 

 

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

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΠΑ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην ΖΚΑ. 

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

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

ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΠΑ. 

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

 

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

εξγνηάμην 

4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ – Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

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

κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο: 

α. Ρελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ: Ξ.Γ. 105/95, Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12, 

παξάξη. IV, κέξνο Α, παξ. 18.1). 

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

εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, 

ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο: Ξ.Γ. 1073/81 

(άξζξα 75 – 79), Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξη. IV, κέξνο Β, ηκήκα II, παξ. 2). 

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

θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

απηψλ: Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξα 92 – 95), Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξη. IV, κέξνο Α, παξ. 6). 

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

θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε – αληηκεηψπηζε 

ππξθαγηψλ θαη επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θ.ι.π.: Ξ.Γ. 1073/81 

(άξζξα 92 – 96), Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξη. IV, κέξνο Α, παξ. 3, 4, 8 – 10), Λ. 3850/10  

(άξζξα 30, 32, 45). 

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

ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θ.ι.π.): Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξα 109, 

110), Λ. 1430/84 (άξζξα 17, 18), Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξη. IV, κέξνο Α, παξ. 13, 14). 

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

πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, 

θ.ι.π., εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο 

πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ: Ξ.Γ. 1073/81  

(άξζξα 102 – 108), Λ. 1430/84 (άξζξα 16 – 18), ΘΑ Β. 4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηήο: ΘΑ 

8881/94 θαη Α νηθ.Β.5261/190/97, Ξ.Γ. 396/94, Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 9, παξ. γ). 
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4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε – εθθόξησζε – 

ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θ.ι.π. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

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

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

 ηελ .Α αξίζ. ΓΚΔΝ/Ν/613/16.2.2011 ηνπ ΞΚΔΓΗ: «Νδεγίεο Πήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» 

(ΝΚΝΔ – ΠΔΔΝ, ηεχρνο 7), 

 ηε ΘΑ αξίζ. 6952/14.2.2011 ηνπ ΞΔΘΑ θαη ΞΚΔΓΗ «πνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή 

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

πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ», 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο: Λ. 2696/99 (άξζξα 9 – 11 θαη άξζξν 52 ) θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε απηνχ: Λ. 3542/07 (άξζξα 7 – 9 θαη άξζξν 46). 

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

ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ: Λ. 2696/99 (άξζξα 47, 48) θαη ε ηξνπνπνίεζε απηνχ: Λ. 3542/07 

(άξζξα 43, 44). 

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

αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ 

πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θ.ι.π.:  

Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξα 75 – 84), Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 8.δ θαη άξζξν 12, παξάξη. IV, κέξνο Α, παξ. 2),  

Λ. 3850/10 (άξζξα 31, 35). 

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

απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ: Ξ.Γ. 216/78, Ξ.Γ. 1073/81 

(άξζξα 85 – 91), ΘΑ 8243/1113/91 (άξζξν 8), Ξ.Γ. 305/96 [άξζξν 8 (παξ. γ, ε, ζη, δ) θαη άξζξν 12, 

παξάξη. IV, κέξνο Α, παξ. 11 θαη. κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ, παξ. 4], Λ. 2696/99 (άξζξν 32) θαη ε ηξνπνπνίεζε 

απηνχ: Λ. 3542/07 (άξζξν 30). 

ε. Λα ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε: 

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

θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: Ξ.Γ. 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο 

θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο: Λ. 3850/10 (άξζξα 36 – 41), Ξ.Γ. 82/10. 

 

4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο – απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ 

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

α. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ην ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ 

θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ 

κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, 

θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θ.ι.π.): Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξα 17, 45 – 74 ), Λ. 1430/84  

(άξζξα 11 – 15), Ξ.Γ. 31/90, Ξ.Γ. 499/91, Ξ.Γ. 395/94 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ: Ξ.Γ. 89/99,  

Ξ.Γ. 304/00 θαη Ξ.Γ. 155/04, Ξ.Γ. 105/95 (παξάξη. IX), Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξη. IV, κέξνο Β, 

ηκήκα ΗΗ, παξ. 7 – 9), ΘΑ 15085/593/03, ΘΑ αξ. Γ13ε/4800/03, Ξ.Γ. 57/10, Λ. 3850/10 (άξζξα 34, 

35). 

β. Ρα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξη. IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, παξ. 7.4 

θαη 8.5) θαη ην Ξ.Γ. 304/00 (άξζξν 2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: 

1. Ξηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο. 

2. Άδεηα θπθινθνξίαο. 
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3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 

4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο). 

5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξη. IV, κέξνο Β,  

ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην Ξ.Γ. 89/99 (παξάξη. II, παξ. 2.1). Πεκεηψλεηαη φηη ε άδεηα 

ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ην ρεηξηζηή. 

6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε – εγθαηάζηαζε, 

θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 89/99 (άξζξν 4α, παξ. 3 θαη 6). 

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

βηβιί ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 15085/593/03 (άξζξν 3 θαη άξζξν 4, 

παξ. 7). 

 

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

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

εθηεινύκελνπ έξγνπ 

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

κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

Ρα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα: 

 

5.1 Καηεδαθίζεηο 

Λ. 495/76, Ξ.Γ. 413/77, Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξα 18 – 33, 104), ΘΑ 8243/1113/91 (άξζξν 7), Α 31245/93,  

Λ. 2168/93, Ξ.Γ. 396/94 (άξζξν 9, παξ. 4, παξάξη. ΗΗΗ), Α 3009/2/21 – γ/94, Α 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο απηήο: Α Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12, 

παξάξη. IV, κέξνο Β, ηκήκα II, παξ. 11), ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπνπνίεζε απηήο: Α Φ.28/18787/1032/00, 

Ξ.Γ. 455/95 θαη ε ηξνπνπνίεζε απηνχ: Ξ.Γ. 2/06, Ξ.Γ. 212/06, Α 21017/84/09. 

 

5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θ.ι.π.), Αληηζηεξίμεηο 

Λ. 495/76, Ξ.Γ. 413/77, Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξα 2 – 17, 40 – 42), Α αξ. 3046/304/89 (άξζξν 8 – αζθάιεηα 

θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ. 4), ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπνπνίεζε απηήο: Α Φ.28/18787/1032/00, Λ. 2168/93, 

Ξ.Γ. 396/94 (άξζξν 9, παξ. 4, παξάξη. ΗΗΗ), Α 3009/2/21 – γ/94, Α 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο απηήο: Α Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, Ξ.Γ. 455/95 θαη ε ηξνπνπνίεζε 

απηνχ: Ξ.Γ. 2/06, Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξη. IV, κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ, παξ. 10). 

 

5.3 Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο ζε ύςνο, Δξγαζίεο 

ζε ζηέγεο 

Ξ.Γ. 778/80, Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξα 34 – 44), Λ. 1430/84 (άξζξα 7 – 10), ΘΑ 16440/Φ.10.4/445/93,  

Ξ.Γ. 396/94 (άξζξν 9, παξ. 4, παξάξη. ΗΗΗ), Ξ.Γ. 155/04, Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξη. IV, κέξνο Α,  

παξ. 1, 10 θαη κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ, παξ. 4 – 6, 14). 

 

5.4 Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο θαη ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 

Ξ.Γ. 95/78, Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξα 96, 99, 104, 105), Ξ.Γ. 70/90 (άξζξν 15), Ξ.Γ. 396/94 (άξζξν 9, παξ. 4, 

παξάξη. ΗΗΗ), Ξπξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7, Απφθ. 7568, Φ.700.1/96, ΘΑ αξ. νηθ.16289/330/99. 
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5.5 Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θ.ι.π.) 

Ξ.Γ. 778/80, Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξα 26 – 33, άξζξν 98), Α 3046/304/89, Ξ.Γ. 396/94 (άξζξν 9, παξ. 4, 

παξάξη. ΗΗΗ), Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξη. IV, κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ, παξ. 12). 

 

5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ 

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

πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε 

ρακειφηεξε ησλ 6.00 m θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) 

Λ. 495/76, Ξ.Γ. 413/77, Ξ.Γ. 225/89, ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπνπνίεζε απηήο: Α Φ.28/18787/1032/00,  

Λ. 2168/93, Ξ.Γ. 396/94 (άξζξν 9, παξ. 4, παξάξη. ΗΗΗ), Α 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηήο: 

Α Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, Α 3009/2/21 – γ/94, Ξ.Γ. 455/95 θαη ε ηξνπνπνίεζε 

απηνχ: Ξ.Γ. 2/06, Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξη. IV, κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ, παξ. 10). 

 

 

5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 

πνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θ.ι.π. κε ρξήζε πισηψλ 

λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ: Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξν 100), Λ. 1430/84 (άξζξν 17),  

Ξ.Γ. 396/94 (άξζξν 9, παξ. 4, παξάξη. ΗΗΗ), Α 3131.1/20/95/95, Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξη. IV,  

κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.3 θαη παξ. 13). 

 
 

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

ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην (όπσο ηζρύνπλ). 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ: 

«ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

 

A. ΛΝΚΝΗ 

Λ. 495/76 

Λ. 1396/83 

Λ. 1430/84 

Λ. 2168/ 93 

Λ. 2696/99 

Λ. 3028/02 

Λ. 3542/07 

Λ. 3669/08 

Λ. 3850/10 

Λ. 4030/12 

Λ. 4412/16   

 

 

Β. ΞΟΝΔΓΟΗΘΑ 

 

 

ΦΔΘ 337/Α/76 

ΦΔΘ 126/Α/83 

ΦΔΘ 49/Α/84 

ΦΔΘ 147/Α/93 

ΦΔΘ 57/Α/99 

ΦΔΘ 153Α/02 

ΦΔΘ 50/Α/07 

ΦΔΘ 116/Α/08 

ΦΔΘ 84/Α/10 

ΦΔΘ 249/Α/12 

 

 

 

ΓΗΑΡΑΓΚΑΡΑ 

 

 

Ξ.Γ. 395/94 

Ξ.Γ. 396/94 

Ξ.Γ. 397/94 

Ξ.Γ. 105/95 

Ξ.Γ. 455/95 

Ξ.Γ. 305/96 

Ξ.Γ. 89/99 

Ξ.Γ. 304/00 

Ξ.Γ. 155/04 

Ξ.Γ. 176/05 

Ξ.Γ. 149/06 

Ξ.Γ. 2/06 

Ξ.Γ. 212/06 

Ξ.Γ. 82/10 

Ξ.Γ. 57/10 

 

ΦΔΘ 220/Α/94 

ΦΔΘ 220/Α/94 

ΦΔΘ 221/Α/94 

ΦΔΘ 67/Α/95 

ΦΔΘ 268/Α/95 

ΦΔΘ 212/Α/96 

ΦΔΘ 94/Α/99 

ΦΔΘ 241/Α/00 

ΦΔΘ 121/Α/04 

ΦΔΘ 227/Α/05 

ΦΔΘ 159/Α/06 

ΦΔΘ 268/Α/06 

ΦΔΘ 212/Α/06 

ΦΔΘ 145/Α/10 

ΦΔΘ 97/Α/10 
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Ξ.Γ. 413/77 

Ξ.Γ. 95/78 

Ξ.Γ. 216/78 

Ξ.Γ. 778/80 

Ξ.Γ. 1073/81 

Ξ.Γ. 225/89 

Ξ.Γ. 31/90 

Ξ.Γ. 70/90 

Ξ.Γ. 85/91 

Ξ.Γ. 499/91 

ΦΔΘ 128/Α/77 

ΦΔΘ 20/Α/78 

ΦΔΘ 47/Α/78 

ΦΔΘ 193/Α/80 

ΦΔΘ 260/A/81 

ΦΔΘ 106/Α/89 

ΦΔΘ 31/Α/90 

ΦΔΘ 31/Α/90 

ΦΔΘ 38/Α/91 

ΦΔΘ 180/Α/91 

 

Γ. ΞΝΟΓΗΘΔΠ 

 

Α 130646/84 

ΘΑ 3329/89 

ΘΑ 8243/1113/91 

ΘΑ αξ.νηθ.Β.4373/1205/ 

93 

ΘΑ 

16440/Φ.10.4/445/93 

 

ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ 

 

ΦΔΘ 154/Β/84 

ΦΔΘ 132/Β/89 

ΦΔΘ 138/Β/91 

ΦΔΘ 187/Β/93 

ΦΔΘ 765/Β/93 

Γ.ΞΝΟΓΗΘΔΠ 

 

ΘΑ αξ. 8881/94 

Α αξ.νηθ. 31245/93 

Α 3009/2/21-γ/94 

Α 2254/230/Φ.6.9/94 

Α 3131.1/20/95/95 

Α Φ.6.9/13370/1560/95 

Α Φ6.9/25068/1183/96 

.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 

ΘΑ αξ.νηθ.16289/330/99 

ΘΑαξ.νηθ.15085/593/03 

ΘΑ αξ. Γ13ε/4800/03 

ΘΑ αξ.6952/11 

Α 3046/304/89 

Α Φ.28/18787/1032/00 

Α αξ. νηθ. 433/2000 

Α ΓΔΔΞΞ/νηθ/85/01 

Α ΓΗΞΑΓ u959 νηθ/177/01 

Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/02 

ΘΑ 140774/11.6.2009 

Α ΓMEΝ/Ν/613/11 

Α 21017/84/09 

Α 57114/25.11.2016 

Ξπξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, 

Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 

ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ 

 

ΦΔΘ 450/Β/94 

ΦΔΘ 451/Β/93 

ΦΔΘ 301/Β/94 

ΦΔΘ 73/Β/94 

ΦΔΘ 978/Β/95 

ΦΔΘ 677/Β/95 

ΦΔΘ 1035/Β/96 

ΦΔΘ 113/Β/97 

ΦΔΘ 987/Β/99 

ΦΔΘ 1186/Β/03 

ΦΔΘ 708/Β/03 

ΦΔΘ 420/Β/11 

ΦΔΘ 59/Γ/89 

ΦΔΘ 1035/Β/00 

ΦΔΘ 1176/Β/00 

ΦΔΘ 686/Β/01 

ΦΔΘ 266/Β/01 

ΦΔΘ 16/Β/03 

 

ΦΔΘ 905/Β/11 

ΦΔΘ 1287/Β/09 

 

ΦΔΘ 155/Β/96 

 

Γ. ΔΓΘΘΙΗΝΗ 

 

ΔΓΘΘΙΗΝΠ 27/03  

 

ΔΓΘΘΙΗΝΠ 6/08 

 

ΔΓΘΘΙΗΝΠ Π.ΔΞΔ 

 

 

ΑΟ.ΞΟΥΡ.ΓΔΔΞ 

Ξ/208/12.9.03 

ΑΟ.ΞΟΥΡ.ΓΗΞΑΓ/ 

νηθ/215/31.3.08 

ΑΟ.ΞΟ. 10201/12 

ΑΓΑ:Β4Ι1Ι-ΘΦΕ 

 

 

Δπί πιένλ ησλ παξαπάλσ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

α) Ν αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη θάζε θνξά ην αλάινγν, γηα θάζε πεξίπησζε κέηξν αζθαιείαο, θαηά ην 

ζηάδην ηεο εθηειέζεσο ησλ έξγσλ, γηα ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ή δεκηάο, έρνληαο απηφο 
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απνθιεηζηηθά φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί απφ ππαηηηφηεηα 

απηνχ ή ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ.  

Ζ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ηζρχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο θάζε επηκέξνπο 

εξγαζίαο, θαζψο θαη απφ ηελ εληνιή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία, κέρξη 

θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο φπνηαο ηνκήο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζην έδαθνο, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

β) Δπηπιένλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή πξνζσξηλψλ παξαθακπηεξίσλ ηεο νδνχ, 

επί ηεο νπνίαο εθηειείηαη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, εγθξηλνκέλσλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία, πξνο 

νκαιή θαη αθψιπηε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ 

έξγσλ. 

γ) Πηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά απηφκαηα ζπηλζεξίδνληα 

ζήκαηα (FLASH LIGHTS). 

δ) Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηνπνζέηεζε εκπνδίνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., ζην νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη ηφζν ηα ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ φζν θαη ηνπ ππεπζχλνπ αλαδφρνπ. Ρα εκπφδηα 

απηά ζα ηνπνζεηνχληαη ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ έξγνπ (αξρή, ηέινο θαη ζε ελδηάκεζα ζεκεία αλαιφγσο 

ηνπ κήθνπο ηνπ εθηεινπκέλνπ έξγνπ) θαη πάλησο ζε αξηζκφ φρη νιηγφηεξν ησλ δχν αλά πελήληα κέηξα. 

Ν θχξηνο ηνπ έξγνπ επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ηχπν ηνπ εκπνδίνπ θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε απηή λα ηε γλσζηνπνηήζεη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζηα έξγα κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. 

πφδεηγκα ζε ζρέδην (ππφ θιίκαθα 1:10) ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ εκπνδίνπ ζα ρνξεγείηαη ζηνλ αλάδνρν 

κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. 

ε) Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηακνλήο, 

εξγαζηήξηα, γξαθεία, θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο, ζα αλεγεξζνχλ ζε 

ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηελ Αζηπλνκία, ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία θαη ηηο άιιεο αξκφδηεο αξρέο, κε 

επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο θαη ζπληεξεί απηέο ζε θαιή θαηάζηαζε, ππνρξενχκελνο ζπγρξφλσο ζηελ 

άκεζε θαζαίξεζε θαη απνθνκηδή ηνπο, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

ζη) Πε φζεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα πξνβεί κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο, θαζψο θαη ζηε ιήςε θάζε άιινπ 

κέηξνπ γηα ηελ απνθπγή πξνθιήζεσο δεκηψλ πξνο ηξίηνπο ή θαη πξνο ην έξγν, απφ ηπρφλ θαηαπηψζεηο, 

θ.ι.π. 

δ) Ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ, θ.ι.π., ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ρσξίο 

ακέιεηα ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ηηο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, απεπζπλφκελεο ή 

θνηλνπνηνχκελεο ζε απηφλ ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ αξρψλ ζρεηηθά κε 

ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο, θ.ι.π. 

ε) Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 9, 47 θαη 48 ηνπ Λ. 2696/23.3.99. 

ζ) Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηα αλαθεξφκελα ζην Ξ.Γ. 305/28.8.96 (ΦΔΘ 212Α / 29.8.96) 

«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά 

εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηεο 92/57 ηεο ΔΝΘ». 

η) Δπηπξφζζεηα: 

Ν αλάδνρνο ζα δηαηεξεί ηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν θαζαξφ θαη ηαθηνπνηεκέλν έσο ηε ιήμε ηεο ππφςε 

ζχκβαζεο θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο απαηηήζεηο πγηεηλήο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. Κεηά ην πέξαο 

ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο ην ρψξν ζηελ πξνηέξα κνξθή ηνπ. 

Ν αλάδνρνο ζα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα απνθεπρζεί ε ξίςε απνξξηκκάησλ ζην 

εξγνηάμην, νξγαλψλνληαο θαη παξέρνληαο απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο φισλ 

ησλ απνξξηκκάησλ θαη ζα ιάβεη κέηξα γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο απφ δηαξξνή ιαδηνχ απφ ηηο δεμακελέο 
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θαπζίκσλ θαη ζα θαηαζθεπάζεη δεμακελέο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ νκβξίσλ πδάησλ πνπ έρνπλ 

ξππαλζεί. 

Ν αλάδνρνο ζα εθηειεί ηα έξγα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη αηπρήκαηα ζην πξνζσπηθφ ηνπ, 

ζην εξγνηαμηαθφ πξνζσπηθφ ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ζην 

θνηλφ. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζα απαγνξεχεηαη ε είζνδνο παηδηψλ θαη δψσλ. 

Ν αλάδνρνο ζα ζπλεξγαζζεί κε ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη φηη νη πξαθηηθέο 

εθαξκφδνληαη ζε νιφθιεξν ην εξγνηάμην.  

Πε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζεψξεζε νιφθιεξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο θαη ην ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ αλαδφρνπ, κε 

ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ελδερνκέλσλ κε αζθαιψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θαιχηεξσλ δπλαηψλ ιχζεσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ε Γηεπζχλνπζα πεξεζία θξίλεη φηη νη κέζνδνη εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ δελ είλαη 

αζθαιείο ή φηη δελ ππάξρεη επαξθήο εμνπιηζκφο αζθαιείαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ζπκκνξθσζεί άκεζα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

Ν αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεη ακέζσο ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα είηε εληφο είηε 

εθηφο εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν εκπιέθεηαη ν αλάδνρνο θαη απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ηξαπκαηηζκφο, είηε 

πξνζψπνπ άκεζα ζπλδεδεκέλνπ κε ην εξγνηάμην, ή άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Ζ αξρηθή εηδνπνίεζε 

πξνο ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία κπνξεί λα γίλεηαη πξνθνξηθά, ελψ ζα ππνβάιιεηαη γξαπηή έθζεζε εληφο 

24 σξψλ απφ ην αηχρεκα. 

ηα) Ν Αλάδνρνο ζα εθνδηάζεη θάζε εξγαδφκελν θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο κε θξάλνο 

αζθαιείαο, θζνξίδνληα επελδχηε θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο. 

Ν αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη θαη ζα απνζεθεχζεη ζην εξγνηάμην φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ 

αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο θαη ησλ 

επηζθεπηψλ. 

Ζ ζπληήξεζε θαη ν αλεθνδηαζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο 

θαη πγείαο ηνπ αλαδφρνπ. Ν εμνπιηζκφο ζα θπιάζζεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλν απνζεθεπηηθφ ρψξν ζην 

εξγνηάμην. 

Ρν πξνζσπηθφ θαη νη επηζθέπηεο ζα είλαη ππνρξεσκέλνη λα θνξνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

ηνπο ζην εξγνηάμην θξάλνο θαη θαηάιιεια ππνδήκαηα αζθαιείαο κε κεηαιιηθή επέλδπζε ζηα δάρηπια 

θαη ηηο θηέξλεο.  

Ν αλάδνρνο ζα πξνκεζεχεη πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη αλαπλεπζηηθέο κάζθεο θαη δε ζα επηηξέπεη ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο λα εθηεινχλ εξγαζίεο θνπήο θαη ηξνρηζκνχ εάλ δε θνξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ απηφ. 

ηβ) Ν αλάδνρνο ζα εθαξκφδεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη ζα ελεκεξψλεη ηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. πξηλ 

αξρίζεη εξγαζίεο ζε πθηζηάκελεο κνλάδεο ή ζσιελψζεηο. Θα πξνεγείηαη ε ππνβνιή “Ρερληθήο Έθζεζεο” 

θαη πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ πξνο έγθξηζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. 

ηγ) Όιεο νη εθζθαθέο ζε βάζνο κεγαιχηεξν ηνπ 1,0 m ζα πεξηθξάζζνληαη κε πξνζσξηλνχο μχιηλνπο θξάθηεο 

κε θζνξίδνπζεο ηαηλίεο, νη νπνίνη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ ην άθξν ηεο εθζθαθήο. 

Όια ηα νξχγκαηα ησλ ζσιελψζεσλ θαη νη εθζθαθέο ζε βάζνο κεγαιχηεξν ησλ 1,2 m ζα έρνπλ δηαηάμεηο 

αληηζηήξημεο είηε ηδηνθαηαζθεπήο είηε απφ ραιπβδφθπιια. 

Ν Αλάδνρνο ζα εθαξκφδεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη ζα ελεκεξψλεη ηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. πξηλ 

αξρίζεη εξγαζίεο ζε πθηζηάκελεο κνλάδεο ή ζσιελψζεηο. Θα πξνεγείηαη ε ππνβνιή "Ρερληθήο Έθζεζεο" θαη 

πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ πξνο έγθξηζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. 

Όινο ν εμνπιηζκφο θαηαζθεπήο ζα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ζα ζπληεξείηαη θαλνληθά. 

Γεξαλνί θαη άιινο αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο δελ ζα γίλνληαη δεθηνί ζην εξγνηάμην παξά κφλνλ εθφζνλ 

δηαζέηνπλ πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ δνθηκήο θφξηηζεο. 
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ηδ) Ξξηλ ηελ είζνδν ζε θξεάηηα, ή άιινπο θιεηζηνχο ρψξνπο, ν αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηελ απνζηξάγγηζε 

θαη θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ, ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. Νη αλσηέξσ ρψξνη ζα δηαηεξνχληαη 

θαζαξνί έσο φηνπ νινθιεξσζνχλ φιεο νη εξγαζίεο. 

Γε ζα πξνθιεζνχλ δεκηέο ζε ππάξρνληα θαιψδηα θαη ζσιελψζεηο. 

Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ 

έξγσλ, λα κελ ππάξμνπλ δηαξξνέο θαπζίκσλ ή ιηπαληηθψλ, απφ ηα κεραλήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, λα απνθεπρζεί ε δηάρπζε ζθφλεο, πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ πιηθά (π.ρ. άκκνο, 

θ.ι.π.) ή ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ (π.ρ. εθζθαθέο, δηαηξήζεηο ηνηρείσλ, θ.ι.π.). 

ηε) Ν ζφξπβνο θαη άιιεο νριήζεηο ζα δηαηεξεζνχλ ζην ειάρηζην δπλαηφ επίπεδν. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ 

αλαδφρνπ ζηε γεηηλίαζε ησλ πεξηνρψλ εξγαζίαο κε θηίξηα. Όια ηα κεραλήκαηα θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηέηνηεο πεξηνρέο, ζα είλαη ρακειήο ζηάζκεο θαη ζνξχβνπ. 

Ν αλάδνρνο ζα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη φηη νη εξγαδφκελνί ηνπ 

εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαηά ην δπλαηφλ αζφξπβα, ηδηαίηεξα φηαλ εξγάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο. 

Ν αλάδνρνο ζα ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο σο πξνο ηε δηάηαμε φισλ ησλ 

εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ θαηαζθεπήο. Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο ζα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ζα ηεξνχληαη φινη νη ηζρχνληεο θαλφλεο αζθαιείαο. Ζ 

ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ζα δηαθφπηεηαη φπνηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, πξνθαιεί κε αλεθηά επίπεδα ζνξχβνπ θαη φριεζεο. Ν αλάδνρνο ζα παίξλεη 

άκεζα κέηξα γηα ηελ παχζε ζνξχβνπ θαη φριεζεο ή γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ εγθαηάζηαζεο. 

Νη κεραλέο βελδίλεο ή πεηξειαίνπ δε ζα εθπέκπνπλ θαπζαέξηα πάλσ απφ ηα επηηξεπφκελα φξηα. 

Ν αλάδνρνο ζα εθηειεί κεηξήζεηο ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ, φπνπ απαηηείηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία 

θαη ζα ππνβάιιεη ηα απνηειέζκαηα ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία.  

Ν αλάδνρνο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηαδήπνηε πξφζζεηα κέηξα πνπ ζα απαηηεζνχλ απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία, ψζηε ε δηακνξθνχκελε ζηάζκε ζνξχβνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ λα κελ 

ππεξβαίλεη ηα 50 dB(Α) ζηελ πεξίκεηξν ηνπ εξγνηαμίνπ. 

ηζη) Ζ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν πξνο ην εξγνηάμην ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα, ηα νπνία 

δε ζα επηηξέπνπλ δηαξξνή ή κεηαηφπηζε ηνπ θνξηίνπ ηνπο. Ρα κεηαθνξηθά κέζα ζα πιεξνχλ φιεο ηηο 

απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. Όπνην φρεκα δελ πιεξνί ηηο 

απαηηήζεηο απηέο ή άιιεο απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, ζα 

απνκαθξχλεηαη απφ ην εξγνηάμην. 

Ν αλάδνρνο ζα είλαη ελήκεξνο θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ζπζηάζεηο ησλ 

αξρψλ θαη ηεο ηξνραίαο ζρεηηθά κε ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ηα κέηξα αζθαιείαο ηεο νδηθήο 

θπθινθνξίαο. 

Ν αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη θαη ζα εγθαηαζηήζεη φια ηα πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα θαη ηηο πηλαθίδεο 

ζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη ηεο ηξνραίαο, θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο. 

Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ζα εμαζθαιίδεη φηη νη εξγαζίεο ηνπ δε ζα πξνθαινχλ 

αδηθαηνιφγεηε φριεζε ζην θνηλφ. Ν αλάδνρνο δε ζα εκπνδίδεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο ζε 

νδνχο θαη νδηθέο αξηεξίεο, εθηφο εάλ ιάβεη έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

ηδ) Γηα ηηο εξγαζίεο ξαδηνγξάθεζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ιάβεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ πνπξγηθή Απφθαζε "Έγθξηζε θαλνληζκψλ αθηηλνπξνζηαζίαο" (ΦΔΘ 216Β / 5.3.01). 

ηε) Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη πιήξσο φια ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππ’ αξίζ. 

ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ/889/27.11.02 απφθαζε ηνπ ΞΔΣΥΓΔ (ΦΔΘ 16Β / 14.1.03), ηεο νπνίαο ηα άξζξα απνηεινχλ 



ΔΠ 

ΔΟΓΝΙΑΒΗΑ: Θαηαζθεπή αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, 

Γηνλχζνπ, Πηακάηαο θαη Ονδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ 
33 

φξνπο ηεο παξνχζαο Δ.Π.. θαη ε νπνία επηζπλάπηεηαη σο Ξαξάξηεκα Γ απηήο. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα 

εθαξκφδεη θαη ηα αλαθεξφκελα ζην ππ’ αξίζ. ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ/403/22.06.06 έγγξαθν ηεο ΓΗΞΑΓ ηνπ 

ΞΔΣΥΓΔ κε ζέκα «Ρήξεζε ζηα εξγνηάμηα, βηβιίσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα 

ηα κεραλήκαηα έξγσλ». 

ηζ) Δπηζεκαίλεηαη θαη ηνλίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ φια φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ν αλάδνρνο παξακέλεη 

κφλνο θχξηνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ηδησηψλ, ησλ 

αθηλήησλ, ησλ νρεκάησλ, θ.ι.π., πνπ ζα βξίζθνληαη ζην ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, 

γηα ηε κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ αληηζηεξίμεσλ, γηα ηε ιήςε φισλ ησλ 

ελδεδεηγκέλσλ θαη ζσζηψλ κέηξσλ αζθαιείαο, πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξε 

ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

ηη) Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο, λννχληαη 

πεξηιακβαλφκελεο ζηηο ηηκέο ηνπ «Δληχπνπ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο» ηνπ αλαδφρνπ θαη δε δηθαηνχηαη γη’ 

απηέο θακηά πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

 

Άξζξν 27ν: Αζθαιίζεηο 

1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ζην Η.Θ.Α. θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία, φιν ην πξνζσπηθφ 

πνπ ζα απαζρνιεί ν ίδηνο ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο πεξί Η.Θ.Α. θαη ινηπψλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ θείκελεο δηαηάμεηο. 

2. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη αηπρεκάησλ, 

ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα εληφο ηεο ρψξαο, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ 

ππάγεηαη ζηηο πεξί Η.Θ.Α. δηαηάμεηο. Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη γηα ην αιινδαπφ 

πξνζσπηθφ. 

3. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην έξγν ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία πνπ κπνξεί, ζχκθσλα κε ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία, λα αζθαιίδεη παξεκθεξή έξγα, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη λα ππνβάιιεη 

ην αζθαιηζηήξην ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιχςεη κε πιήξε αζθάιεηα, 

ζε αλαγλσξηζκέλε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία, φια ηα κεραλήκαηά ηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο δε 

δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε, νχηε ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή αηπρήκαηνο, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ 

Θχξην ηνπ Έξγνπ απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκηά ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο. 

4. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπο θαη θαηά παληφο θηλδχλνπ (θινπή, 

θζνξά, θαηνιηζζήζεηο θ.ι.π.) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ παξαιαβή, κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο 

ζην έξγν θαη ηα πιηθά πνπ ζα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη 

επνκέλσο ζα ηεο αλήθνπλ. Πε πεξίπησζε πνπ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. γίλεηαη ζε 

απνζήθεο ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζε άιινπο ρψξνπο καθξηά απφ ην εξγνηάμην, αιιά κέζα ζηα φξηα ηνπ 

Διιεληθνχ Θξάηνπο, ε αζθάιηζε ζα θαιχπηεη, φπσο παξαπάλσ, θαη ηε κεηαθνξά. Θαλέλα πιηθφ δε ζα 

παξαιακβάλεηαη ζην εμσηεξηθφ (έζησ θη αλ γίλεηαη εθεί ν κεξηθφο ή ν νιηθφο πνηνηηθφο έιεγρφο ηνπ) θαη 

γη' απηφ ε αζθάιηζε ηεο κεηαθνξάο πιηθψλ απφ ην εμσηεξηθφ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 

5. Ν Αλάδνρνο ηειηθά ζα ζπλάςεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηελ αζθάιηζε: 

 θαηά παληφο θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ θαη 

 αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, 

κε κία ή πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα εληφο ηεο ρψξαο θαη πνπ, ρσξίο 

λα παξαβηάδνληαη νη φξνη ησλ Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη ε Διιεληθή Λνκνζεζία, κπνξνχλ λα 

αζθαιίζνπλ παξεκθεξή έξγα.  

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη "ζρέδηα" ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ πξηλ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο, ζηε θάζε ηνπ επαλειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ 

θαη δηακνξθσζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεχζπλζεο Λνκηθψλ πεξεζηψλ ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. 

Ρα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ ζα ζπλαθζνχλ, ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζηε Γηεπζχλνπζα 
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πεξεζία ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ θαη ζα δηαβηβαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα γηα 

ηειηθφ έιεγρν ζηε Γηεχζπλζε Λνκηθψλ πεξεζηψλ ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. 

Ρν ή / θαη ηα αζθαιηζηήξηα αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο 

αζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ ιφγσ ηεο εθηειέζεσο απφ απηφλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο ή 

άιιεο ξχζκηζεο ζρεηηθήο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ άιισλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ αληηζηνίρσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, θ.ι.π. 

Δπίζεο ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα θαιχπηεη απαηηήζεηο ηξίησλ ιφγσ δεκηψλ ζε γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο 

απφ ππαηηηφηεηα ή ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

Αζθάιηζε ηνπ έξγνπ θαηά παληφο θηλδχλνπ. Αληηθείκελν αζθαιίζεο. 

Αληηθείκελν αζθάιηζεο ζα είλαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ ππφ θαηαζθεπήλ έξγνπ (εμνπιηζκφο, πιηθά, 

ππεξεζίεο, θ.ι.π.) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκάησλ ηεο ζχκβαζεο, αλαζεσξήζεσλ ή / 

θαη αλαπξνζαξκνγψλ (ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά απφ ηνπο αζθαιηζηέο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ αζθαιηδφκελνπ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ έξγνπ θαη νη 

αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ππαζθάιηζεο.  

Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκηάο ή θαηαζηξνθήο, 

κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία (δειαδή αλσηέξα βία, 

ηπραία πεξηζηαηηθά, θαζψο επίζεο ιαλζαζκέλε θαηαζθεπή – MANUFACTURER'S RISK), ειαηησκαηηθά 

πιηθά, ιαλζαζκέλε εξγαζία, θ.ι.π., κε εμαίξεζε ηνπο θηλδχλνπο, πνπ ζπλήζσο εμαηξνχληαη θαη δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηα ζπλήζε αζθαιηζηήξηα ΘΑΡΑ ΞΑΛΡΝΠ ΘΗΛΓΛΝ (π.ρ. πφιεκνο, εηζβνιή, αληαξζία, 

ιατθή εμέγεξζε, επαλάζηαζε, θαηάζρεζε, κφιπλζε απφ ξαδηελέξγεηα ή ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, θ.ι.π.). Νη 

βιάβεο / θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο θαη άιια παξφκνηα αηπρήκαηα, θ.ι.π. ζα θαιχπηνληαη. 

Δπίζεο ζα αζθαιίδνληαη νη κφληκεο ή / θαη πξνζσξηλέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο 

επίζεο θαη ν ελ γέλεη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Ζ 

αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο, θ.ι.π. (εμαηξνπκέλσλ 

ησλ κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ βιαβψλ), πνπ νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ αλσηέξα βία ή / 

θαη ηπραία πεξηζηαηηθά. 

Γηάξθεηα ηεο αζθαιίζεο 

Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θχξηαο ζχκβαζεο, ζα ιήγεη δε ηελ 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα ζπληειεζζεί ε νξηζηηθή παξαιαβή. Ρν ελ ιφγσ αζθαιηζηήξην ΘΑΡΑ 

ΞΑΛΡΝΠ ΘΗΛΓΛΝ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., καδί κε ηελ απφδεημε 

πιεξσκήο ηεο πξνθαηαβνιήο ησλ αζθαιηζηεξίσλ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ. Αληηθείκελν αζθαιίζεο. 

Κε ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ ηνπ Αλαδφρνπ ΔΛΑΛΡΗ ΡΟΗΡΥΛ θαη νη 

αζθαιηζηέο ζα ππνρξεψλνληαη λα θαηαβάιινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα: ζσκαηηθέο βιάβεο, ςπρηθή 

νδχλε ή εζηθή βιάβε θαη πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα αθίλεηα ή θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ' 

φιε ηε δηάξθεηα θαη εμ' αηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ 

θαη δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Γηάξθεηα αζθαιίζεο 

Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ 

ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ζα ιήγεη δε ηελ εκεξνκελία ηεο απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. Κεηά 

ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, έλα φκνην ζπκβφιαην ζα θαιχςεη φιε ηελ πεξίνδν κέρξη 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. 

Όξηα απνδεκίσζεο 
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Ρα ειάρηζηα φξηα απνδεκηψζεσο γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αζθάιηζε ζε έλα απηνηειέο 

αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, πξέπεη λα είλαη θαηά πεξηζηαηηθφ ηα αθφινπζα: 

Γηα πιηθέο δεκηέο (ζεηηθέο ή απνζεηηθέο) ζε πξάγκαηα ηξίησλ θηλεηά ή αθίλεηα, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ δεκησζέλησλ ηξίησλ: 

400.000,00 € 

Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ θαη' άηνκν θαη αηχρεκα: 500.000,00 € 

Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ: 

2.500.000,00 € 

Αλψηαην φξην επζχλεο αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιεηαο: 5.000.000,00 € 

Δηδηθνί Όξνη 

Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία, ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηεο, νη ηπρφλ ζχκβνπινη θαη κειεηεηέο θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπο ζεσξνχληαη ΡΟΗΡΑ ΞΟΝΠΥΞΑ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο 

δηαζηαπξνχκελεο επζχλεο αιιήισλ (CROSS LIABILITY). 

Πην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα πξέπεη ξεηψο λα αλαθέξεηαη φηη: 

Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ππνρξεψλεηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη θαηά ηνπ Αλαδφρνπ ή 

ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη 

ζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην αζηηθήο 

επζχλεο έλαληη ηξίησλ. 

Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα αγσγήο θαηά ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., ησλ κειεηεηψλ, 

ησλ ζπκβνχισλ, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκηά 

νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ. 

6. Γεληθνί φξνη πνπ αθνξνχλ ζηα αζθαιηζηήξηα "θαηά παληφο θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ" θαη "αζηηθήο επζχλεο 

έλαληη ηξίησλ" 

Πηα αζθαιηζηήξηα ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία, νη ζχκβνπινί ηεο, νη κειεηεηέο, νη ζπλεξγάηεο ηεο θαη νη ππάιιεινη ηεο ζα 

είλαη ζπλαζθαιηδφκελνη. 

Ρα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα δε δχλαληαη λα αθπξσζνχλ, ηξνπνπνηεζνχλ ή ιήμνπλ ρσξίο ηε γξαπηή, δηα 

ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ε νπνία ζα έρεη επηδνζεί ηφζν 

πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) εκέξεο πξν ηεο 

νξηδφκελεο εκεξνκελίαο αθπξψζεσο. 

Πε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο κεηαβηβάδεη θαη εθρσξεί ζηελ 

Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. εμ αξρήο ηα πνζά ησλ απαηηήζεψλ ηνπ απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, πνπ ζα 

θαηαβάιινληαη απ' επζείαο ζηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

έγγξαθε ζπλαίλεζε ή άιιε ελέξγεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα αληαγσγήο θαηά ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, 

ησλ ππαιιήισλ ηεο, ησλ κειεηεηψλ, ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ζε 

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

Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία, ην πξνζσπηθφ ηεο, θαζψο θαη φινη νη ζχκβνπινη, ζπλεξγάηεο ηεο, κειεηεηέο 

θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο ζεσξνχληαη σο ηξίηα πξφζσπα. 

Κε ην αζθαιηζηήξην θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, πνπ απνξξέεη απφ ην  

Άξζξν 922 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα (επζχλε πξνζηήζαληνο). 

Θάζε αζθαιηζηήξην ζα είλαη ζε ηζρχ θαη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αθπξσζεί ή λα ιήμεη ε ηζρχο 

ηνπ, ρσξίο γξαπηή εηδνπνίεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 
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Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδίδεη ζηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δεθαπέληε (15) εκέξεο 

ηνπιάρηζηνλ πξηλ αξρίζεη ε πεξίνδνο αζθάιηζεο (εθηφο αλ άιισο πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε). 

Γηαθνξεηηθά ε Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., ρσξίο εηδνπνίεζε, κπνξεί λα ζπλάςεη ην ππφςε αζθαιηζηήξην κε 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηεο πξνηίκεζήο ηεο, ζην φλνκα γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο. 

Πε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην έξγν ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, κπνξεί λα αζθαιηζηεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ απφ 

ηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. θαη ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

Γεληθνί φξνη αζθάιηζεο 

Θαηά ηε ζχλαςε ησλ παξαπάλσ αζθαιίζεσλ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ, θαλνληζκψλ, θ.ι.π. πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε 

θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Διιάδα (π.ρ. Λ.Γ. 400/70, Λ. 489/76, Λ. 1256/82, Λ. 1418/84, Ξ.Γ. 609/85, 

Λ. 4412/16, θ.ι.π.). 

Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο, θ.ι.π. ησλ αζθαιηζηεξίσλ. Νη παξερφκελεο 

αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο, νη νηθνλνκηθνί θαη αζθαιηζηηθνί φξνη, εμαηξέζεηο, απαιιαγέο, θ.ι.π., ππφθεηληαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. 

Νη παξαπάλσ αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ ή πεξηνξίδνπλ θαηά θαλέλα ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη 

επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηηο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηα ζρεηηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο, θ.ι.π. θαη ν 

Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή / θαη 

πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά ησλ αζθαιηζηεξίσλ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπ, ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ σο κε ηθαλνπνηεηηθέο απφ ηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., ε 

ηειεπηαία δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ηα πην πάλσ αζθαιηζηήξηα θαη 

λα παξαθξαηήζεη (εληφθσο κε ην λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο) ην πνζφ ησλ αζθαιίζεσλ, είηε απφ ην 

ιαβείλ ηνπ, είηε κε θαηάπησζε αλάινγνπ πνζνχ απφ ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ θαιήο εθηειέζεσο ή 

αλαιήςεσο θξαηήζεσλ. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο 

αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ε Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ., γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε 

αθχξσζε ηνπ ή ησλ αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα ηα παξαθξαηήζεη απφ ην ιαβείλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα. 

Ζ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. επηθπιάζζεη ζε απηή ην δηθαίσκα λα παξαθξαηεί απφ ην ιαβείλ, θ.ι.π. ηνπ Αλαδφρνπ 

θάζε πνζφ, ην νπνίν δε ζα είλαη δπλαηφ λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, 

απαιιαγψλ, αλσηάησλ νξίσλ, θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ελ ιφγσ αζθαιηζηεξίσλ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλνκνιφγεζε ηηο αζθαιίζεηο, 

παξαιείςεη ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκηά, θ.ι.π. γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή 

αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκηάο ή βιάβεο, 

θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ε Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. δηθαηνχηαη λα 

παξαθξαηήζεη απφ νπνηνλδήπνηε ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ ή εγγχεζή ηνπ νπνηαζδήπνηε θχζεο, ηα 

πνζά, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ δεκηάο ή βιάβεο. 

Ν Αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο απφ απηφλ ζε ζρέζε 

κε ηα πνζά πνπ ηνπ έρεη θαηαβάιεη, ππνρξενχηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ λα ζπκπεξηιάβνπλ 

ηφζν ζην ΘΑΡΑ ΞΑΛΡΑ ΘΗΛΓΛΝ, φζν θαη ζηα άιινπ ηχπνπ αζθαιηζηήξηα, πνπ θαιχπηνπλ ην ίδην ην 

έξγν (ΞΟΝΠ, ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΒΙΑΒΥΛ, ΑΞΝΞΔΟΑΡΥΚΔΛΥΛ ΔΟΓΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΝ ΚΖΣΑΛΗΘΝ, θ.ι.π.) ηνλ 

εμήο εηδηθφ φξν: 
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Πε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ έξγνπ: 

"Ξξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκηά θ.ι.π. 

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

Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. 

Δθφζνλ ε Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα 

θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθέο ή άιινπ είδνπο εληνιή ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν) ε 

απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη 

ζηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε 

ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. κεηά απφ αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ην ζθνπφ απηφ". 

Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. θαη' νπδέλα ηξφπν ηνλ απαιιάζζεη 

απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θχξηα ζχκβαζε. 

 

Άξζξν 28ν: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαηά ηελ παξ. 1β ηνπ 

άξζξνπ 302 ηνπ Λ.4412/16, φπσο ηζρχεη, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο 

ΦΞΑ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 17.1 ηεο Γηαθήξπμεο. 

Κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ 

έξγνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθεί ην ζχλνιν ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο, απαηηείηαη ε παξνρή 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 302, παξ. 2 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 17.2 ηεο Γηαθήξπμεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 1% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

Γεκνπξάηεζεο, ρσξίο ΦΞΑ, δειαδή ζην πνζφ ησλ 454.694,07 €, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ 

πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ησλ έξγσλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ζ ηζρχο απηήο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ πξσηνθφιινπ 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.  

Άξζξν 29ν: Μειέηεο εθαξκνγήο  

Ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

επηηφπηεο έξεπλεο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ ηα αθξηβή ζηνηρεία ησλ πξνο θαηαζθεπή έξγσλ θαη λα 

πξνρσξήζεη ζηελ εθπφλεζε ησλ απαξαίηεησλ κειεηψλ εθαξκνγήο (φπνπ απαηηεζεί), γηα ηηο νπνίεο δελ 

απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα.  

Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη ηε κειέηε εθαξκνγήο ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ έλαξμε 

θαηαζθεπήο ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ. Ζ έγθξηζή ηεο πξέπεη λα γίλεη εληφο ελφο (1) κελφο απφ 

ηελ ππνβνιή ηεο, εθηφο εάλ έρεη επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν  γηα ζπκπιεξψζεηο – δηνξζψζεηο θιπ. Πηελ 

πεξίπησζε απηή ε πξνζεζκία γηα ηελ έγθξηζή ηεο ζα ππνινγηζζεί απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο 

επαλππνβνιήο ηεο κειέηεο θαη νξίδεηαη ζε έλα κήλα.  Πε πεξίπησζε πνπ ε έγθξηζε ηεο κειέηεο θαζπζηεξήζεη 

απφ ππαηηηφηεηα ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. θαη ε θαζπζηέξεζε απηή επεξεάδεη ηελ θξίζηκε δηαδξνκή ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ηφηε θαη κφλν ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη ηζφρξνλε κε ηελ θαζπζηέξεζε παξάηαζε ηεο 

πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ ππφςε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ θαη δελ απνθηά θαλέλα άιιν δηθαίσκα ή απαίηεζε γηα 

απνδεκίσζε.  

Ξξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, φπσο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο απαηηεζεί ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, δε ζα 

αξρίζεη θακία εξγαζία θαηαζθεπήο ησλ ππφςε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ. Απαγνξεχεηαη ν Αλάδνρνο λα εθαξκφζεη 

νπνηνδήπνηε ζρέδην θαηαζθεπήο αλ απηφ δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Γ.Α.Ξ. Α.Δ. θαη δελ θέξεη ηελ 

ζθξαγίδα «ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ ΓΗΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖ» Πηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξνθχςεη 

αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ή ζπκπιήξσζεο ησλ αλσηέξσ ζρεδίσλ ή αθφκα θαη θάπνηα ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ακέζσο πξνο έγθξηζε ζηελ Δ.Γ.Α.Ξ. 

Α.Δ. ηα λέα ζρέδηα θαη ηεχρε ηεο κειέηεο κε πιήξε θαη αηηηνινγεκέλε έθζεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ 

αλσηέξσ αιιαγψλ.   
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Όιεο νη κειέηεο εθαξκνγήο (ή θαη ηξνπνπνίεζεο ηεο αξρηθήο κειέηεο) ηνπ Αλαδφρνπ ζα έρνπλ ηελ 

ππνγξαθή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαη ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ γξαθείσλ κειεηψλ πνπ ζα 

εθπνλνχλ ηηο ππφςε κειέηεο. Ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ππνρξεσηηθά, κε ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο, ππεχζπλε 

δήισζε φπνπ ζα αλαθέξνληαη φια ηα γξαθεία κειεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθνληαη θαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ. Ρελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα ζπλνδεχνπλ 

ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ γξαθείσλ, φπνπ ζα δειψλεηαη φηη ζα εθπνλνχλ ηηο απαηηνχκελεο 

κειέηεο θαη έξεπλεο ηεο εηδηθφηεηάο ησλ. Δπίζεο ζα δειψλεηαη ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζηειέρσζεο ησλ 

γξαθείσλ απηψλ. 

Δηδηθά γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Κ. Αιεμάλδξνπ θαη Ξαπαληθνιή ζηε Πηακάηα, απαηηείηαη κειέηε 

εθαξκνγήο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νξζνγσληθνχ αγσγνχ νκβξίσλ (νρεηνχ) ζηε ζέζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

αγσγνχ δηακέηξνπ Φ800 ρηι. θαηά κήθνο ηνπ ξέκαηνο, γηα ηα έξγα εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ νρεηνχ 

(πηεξπγφηνηρνη) θαη γηα ην νδηθφ έξγν δηέιεπζεο ηνπ ξέκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, 

θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο θαη ηα ζρεηηθψο αλαθεξφκελα ζην ηηκνιφγην θαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα πνπ είλαη 

ζπλεκκέλα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

Άξζξν 30ν: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Ζ εθαξκνζηέα λνκνζεζία γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πιήξε 

θαηαζθεπή ηνπ, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 7 ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο ηνπ παξφληνο έξγνπ. 

Δπίζεο ηζρχεη γηα ην έξγν ε απφθαζε κε αξ. πξση. 2947/27.10.2016 ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. 

Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, «Έληαμε ηεο Ξξάμεο “ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΓΥΓΥΛ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ ΓΑΡΥΛ ΠΡΗΠ 

ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΑΛΝΗΜΖΠ, ΓΗΝΛΠΝ, ΠΡΑΚΑΡΑΠ ΘΑΗ ΟΝΓΝΞΝΙΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ” κε θσδηθφ ΜIS 

(ΟΠ) 5001402 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα “ Αηηηθή 2014 – 2020”», ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην 

Ξαξάξηεκα Ε. 

Άξζξν 31ν: Μέηξα Πιεξνθόξεζεο - Πηλαθίδα Έξγνπ  

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη εληφο ελφο κελφο (1) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηε 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία, λα ιάβεη φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Θαλ. (ΔΘ) 1303/2013 θαη ηελ παξ.5 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 1 ηεο πξάμεο ρξεκαηνδφηεζεο 

κε θσδ. ΚIS (ΝΞΠ) 5001402.  

Δηδηθφηεξα ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη εληφο ελφο κελφο (1) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πξνβεί ζηελ 

αλάξηεζε πξνζσξηλήο πηλαθίδαο ζην εξγνηάμην θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ ππφςε έξγνπ θαη κεηά ην 

πέξαο απηνχ ζηελ αλάξηεζε κφληκεο αλακλεζηηθήο πιάθαο ε πηλαθίδαο. Ρα αλσηέξσ ζα πινπνηεζνχλ κε 

επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία θαη ηνλ θνξέα 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

Ζ πξνζσξηλή θαη ε κφληκε αλακλεζηηθή πιάθα ε πηλαθίδα, ζα ζρεδηαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεδηαζηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Θαλ. (ΔΘ) 1303/2013 θαη ηελ παξ.5 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 1 ηεο πξάμεο 

ρξεκαηνδφηεζεο κε θσδ. ΚIS (ΝΞΠ) 5001402.   

Αζήλα, ΜΑΙΟ 2017 
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ΤΝΣΑΞΗ ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία γηα έγθξηζε 

ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν ζα ηεξνύληαη ηόζν ε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ, 

όζν θαη νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Δ..Τ., θαζώο θαη λα πξνθύπηεη ε απνξξόθεζε ηνπ 

ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Δ..Τ. 

Καηά ηε ζύληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη ππόςε ηνπο εθάζηνηε 

ηζρύνληεο λόκνπο, θαλνληζκνύο θαη απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ζην ππόςε έξγν, ηόζν από άπνςε θαηαζθεπήο, 

όζν θαη από άπνςε αζθάιεηαο. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1. Σεσνική έκθεζη ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη: 

α) ε πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζε ζπζρεηηζκό κε ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

β) ε πεξηγξαθή ησλ εξγνηαμίσλ θαη ηνπ δπλακηθνύ ηνπ αλαδόρνπ (κεραληθόο εμνπιηζκόο, αλζξώπηλν 

δπλακηθό, θ.ι.π.), ε πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο ηνπ έξγνπ ζε κέησπα εξγαζηώλ, θαζώο θαη νη 

πξνβιεπόκελεο απνδόζεηο. 

γ) ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή όισλ ησλ θάζεσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πξνζσξηλώλ έξγσλ απηνύ (π.ρ. έξγα παξάθακςεο θπθινθνξίαο ή επηθαλεηαθώλ πδάησλ, δίθηπα 

Ο.Κ.Ω., έξγα αληηζηήξημεο, πξνεηνηκαζία εξγνηαμίσλ ή κεηώπσλ εξγαζίαο, θ.ι.π.). 

δ) ε ιεπηνκεξήο αλαθνξά ησλ επηπηώζεσλ ζην έξγν από πηζαλά εκπόδηα πάζεο θύζεο (Ο.Κ.Ω., ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, απαιινηξηώζεηο, θ.ι.π.), ν ηξόπνο αληηκεηώπηζήο ηνπο κε ηελ απαηηνύκελε 

ηεθκεξίσζε θαη ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο 

εγθεθξηκέλεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

ε) ε ιεπηνκεξήο ηεθκεξίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ρξόλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ρξνλνδηάγξακκα. 

ζη) ε πεξηγξαθή θάζε δξαζηεξηόηεηαο ζε ζπζρεηηζκό κε ην ηηκνιόγην ηνπ έξγνπ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ 

πξνβιεπόκελσλ κέζσλ, θαζώο θαη ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ηξόπνπ παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ θαηά 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ. 

Παξάδεηγκα ειαρίζησλ απαηηήζεσλ πεξηγξαθήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Γξαζηεξηόηεηα: Δθζθαθή ηάθξνπ (από ρ.ζ.... ζε ρ.ζ. ... ή θπζηθό 

κήθνο) 

 Τπεύζπλνο Γξαζηεξηόηεηαο: ..............................................................................  

 πλνιηθή Γηάξθεηα: .........................................  (Ηκεξνινγηαθέο εκέξεο) 

 πλνιηθή Πνζόηεηα: .......................................................  (ε Μ3 ή Μ.Μ.) 

 Πξνβιεπόκελε Καηαζθεπαζηηθή Γπλαηόηεηα 

(Ρπζκόο Δξγαζίαο): 

........................................ (Μ3 αλά εξγάζηκε εκέξα) 

 Πξνβιεπόκελνο κεραληθόο εμνπιηζκόο θαη 

αλζξώπηλν δπλακηθό: 

π.ρ. Μεραληθόο εθζθαθέαο ¾ θ.π. γηα 7σξε εξγαζία 

αλά εκέξα θαη πέληε εξγάζηκεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα 

θαη δύν αλεηδίθεπηνη εξγάηεο 

 Απαηηνύκελεο άδεηεο, κέηξα πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο, πηζαλά εκπόδηα: (Ο.Κ.Ω., θ.ι.π.) 

αληηζηεξίμεηο, θ.ι.π. 

...........................................................................  
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2. Λεπηομεπή ανάλςζη ζε μοπθή πίνακα ηος έπγος ζε δπαζηηπιόηηηερ ή ομάδερ 

δπαζηηπιοηήηων ζε επίπεδν εκεξήζηαο παξαθνινύζεζεο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Οη 

δξαζηεξηόηεηεο απηέο πξέπεη λα δηαθξίλνληαη ζαθώο κεηαμύ ηνπο λα θαηαηάζζνληαη θαηά θαηεγνξία 

εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαη θαηά ηελ επηινγή ηνπο λα ιακβάλεηαη 

ππόςε όηη ε επόκελε δξαζηεξηόηεηα ζα αξρίζεη κεηά από ηε δεκηνπξγία ηθαλνύ κεηώπνπ εξγαζίαο. Γηα 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο εθηηκάηαη ν ρξόλνο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε δηάξθεηα θάζε δξαζηεξηόηεηαο ή ηκήκαηνο απηήο (κε αλαθνξά ζε ρηιηνκεηξηθέο 

ζέζεηο ή άιια δηαθξηηά ζηνηρεία) λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο. Γηα ηα κηθξά δηαθεθξηκέλα / 

απηνηειή ηερληθά έξγα πνπ ε θαηαζθεπή ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, ζα αλαγξάθεηαη ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ε έλαξμε θαη ε πεξάησζε ηνπ θαζελόο, κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο (κειέηεο, εθζθαθέο, 

ζεκέιηα, θνξέαο, αλσδνκέο, θ.ι.π.) θαη ηε δαπάλε αλά κήλα. 

Σνλίδεηαη όηη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ζα θαίλνληαη αλαιπηηθά νη ηπρόλ απαηηνύκελεο κειέηεο (κειέηε 

εθαξκνγήο, θ.ι.π), νη ρξόλνη εθπόλεζήο θαη ππνβνιήο ηνπο, θαζώο θαη νη αληίζηνηρνη ρξόλνη εθπόλεζεο 

θαη ππνβνιήο ησλ .Α.Τ., Φ.Α.Τ. θαη ηνπ Π.Π.Δ. ζε ζπζρεηηζκό κε ηηο θαζνξηδόκελεο ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, θαηά ηε ζύληαμε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 1 & 2 ν αλάδνρνο 

ππνρξενύηαη λα: 

α) αλαθέξεη θάζε δξαζηεξηόηεηα ε νπνία ζα αληηζηνηρίδεηαη κε ηε δαπάλε πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, 

ζύκθσλα κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αλαζεσξνύκελεο δαπάλεο, 

θξαηήζεηο, θ.ι.π., 

β) ηεξεί ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε δξαζηεξηόηεηαο ζε ζπζρεηηζκό κε ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή, ηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ θαη ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ 

(δνθηκέο, εγθξίζεηο, ηήξεζε θαλόλσλ αζθαιείαο, έθδνζε αδεηώλ, θ.ι.π.). Οη ρξόλνη ησλ αλσηέξσ 

(ππνβνιή – έγθξηζε) ζα ιακβάλνληαη ππόςε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ή ζα πεξηγξάθνληαη μερσξηζηά θαη 

ζα ηεθκεξηώλνληαη αλάινγα, 

γ) Καζνξίδεη ην ρξόλν εθηέιεζεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο (ελσξίηεξνο, αξγόηεξνο ρξόλνο) θαη ην ζπλνιηθό 

ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη λα εθηηκά ην βέιηηζην ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο 

απηνύ. 

3. ύνηαξη ηων οπιζηικών διαγπαμμάηων δικηςωηήρ ανάλςζηρ ηος έπγος ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ν 

ζπζρεηηζκόο θαη ε αιιεινπρία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ, ε θξίζηκε δηαδξνκή 

(CPM) θαη νη ππεύζπλνη ηεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο. 

4. ύνηαξη ηων απαπαίηηηων διαγπαμμάηων GANTT & PERT (απεηθόληζε κε δηάλπζκα θαη όρη κε 

θόκβνπο) θαηά επίπεδα δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ, θαζνξηδνκέλσλ από ηε ζύκβαζε θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

δηαγξακκάησλ κέζεο απνξξόθεζεο ζηελ κνλάδα ηνπ ρξόλνπ. 

 

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2017 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ (Π.Π.Δ.) 

1. Γενικά 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ έξγνπ κε ηελ θαζηέξσζε θαη 

εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηώλ "Διέγρνπ Πνηόηεηαο", πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ όηη όια ηα κέξε ηνπ έξγνπ 

ζπκθσλνύλ πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ θαη ησλ ινηπώλ ζπκβαηηθώλ 

ζηνηρείσλ (ζρέδηα, εληνιέο εξγαζίαο θ.ι.π.). 

Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ επηζεώξεζε, δεηγκαηνιεςία θαη δνθηκή όισλ ησλ πιηθώλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνύ, ηεο πνηόηεηαο ησλ εξγαζηώλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζηεκάησλ κέηξεζεο, ζύκθσλα κε έλα 

Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.) πνπ ζα θαηαξηίζεη ν Αλάδνρνο, έηζη ώζηε ε πνηόηεηα ηεο 

θαηαζθεπήο λα ειέγρεηαη ζπζηεκαηηθά θαη ζπλερώο θαη λα επηβεβαηώλεηαη όηη ηεξνύληαη όινη νη όξνη ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ ινηπώλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ θαη ζηνηρείσλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ ζπλόινπ ηνπ έξγνπ (ηελ πνηόηεηα 

ησλ πιηθώλ πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν ή ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ηελ πνηόηεηα 

ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο θ.ι.π.) αλεμαξηήησο ηνπ εθαξκνδόκελνπ Π.Π.Δ. 

Ο έιεγρνο πνηόηεηαο ζα γίλεηαη κε επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδόρνπ, έπεηηα από ζπλελλόεζε κε ηε 

Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία θαη ηελ αθόινπζε έγθξηζή ηεο: 

 Δπηηόπνπ ηνπ έξγνπ ή / θαη εθηόο έξγνπ ζε εγθεθξηκέλα εηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα δνθηκώλ θαηά 

πεξίπησζε θαη ζα θαιύπηεη όιεο ηηο δηαδηθαζίεο γηα ειέγρνπο, επηζεσξήζεηο θαη δνθηκέο ησλ πιηθώλ, 

εμνπιηζκώλ θαη εξγαζηώλ θαηαζθεπήο. 

 Δθηόο έξγνπ θαη ζα θαιύπηεη όιεο ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ πιηθώλ θαη εμνπιηζκώλ ζε εγθεθξηκέλα 

εηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα ηνπ πξνκεζεπηή / θαηαζθεπαζηή ή / θαη ηνπ Αλαδόρνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα έρεη θαη ηα εμήο θαζήθνληα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ έξγνπ: 

1. Σελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηόηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.) ην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεη ην 

Πξόγξακκα Δγθξίζεσλ, Διέγρσλ θαη Γνθηκώλ θαη ζα είλαη ζύκθσλν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ έξγνπ, ηελ ΤΑ ΓΙΠΑΓ / νηθ / 611 / 24.7.2001 (ΦΔΚ 1013Β /2.8.2001) "Οδεγίεο ππνρξεσηηθήο 

εθαξκνγήο γηα ην πεξηερόκελν, ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ΠΠ Έξγνπ (ΠΠΔ)" θαη ηα νξηδόκελα ζηε 

ζπλέρεηα. 

2. Σελ επνπηεία εθαξκνγήο ηνπ παξαπάλσ Πξνγξάκκαηνο γηα όια ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ αλεμαξηήησο 

ηεο ζπκκεηνρήο ππεξγνιάβσλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

3. Σε δηαξθή ελεκέξσζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηεο 

Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο. 

4. Σελ εθηέιεζε όισλ ησλ δνθηκώλ θαη ειέγρσλ πνπ ζα απαηηεζνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Π.Δ. γηα ηελ 

πηζηή εθαξκνγή ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ ινηπώλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ 

έξγνπ. 

5. Σε ζύληαμε θαη ππνβνιή ζηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία όισλ ησλ ζρεηηθώλ αλαθνξώλ θαη εγγξάθσλ, 

ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνηόηεηαο, βεβαηώζεσλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ησλ επηζεσξήζεσλ θαη δνθηκώλ πνπ ζα εθηεινύληαη είηε ζην εξγνηάμην, είηε αιινύ 

ζην πιαίζην ηνπ Π.Π.Δ. 

6. Σελ θαηάιιειε νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμηαθνύ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ζε πεξίπησζε πνπ απηό θξηζεί αλαγθαίν από ην Π.Π.Δ. 

7. Σε δηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηόηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Π.Π.Δ. κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ ζπλόινπ ηνπ έξγνπ (ηελ πνηόηεηα 

ησλ πιηθώλ πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν ή ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη πνπ ηα 
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πξνκεζεύεηαη ν ίδηνο, ηελ πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο θ.ι.π.) αλεμαξηήησο ηνπ 

εθαξκνδόκελνπ Π.Π.Δ. 

 

2. Κανονιζμοί 

Γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία, θαηαζθεπή, πιηθό, πνηνηηθό έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζόδνπο / δνθηκέο θ.ι.π.), 

ζα εθαξκόδνληαη κε ζεηξά ηζρύνο ηα αλαθεξόκελα ζηηο θάησζη πξνδηαγξαθέο, όπσο απηέο αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζην ζρεηηθό ηεύρνο ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ: 

Οη δνθηκέο πνηνηηθνύ ειέγρνπ ηεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θύζεσο έξγσλ, εθηόο ησλ όζσλ αλαθέξνληαη 

ζηα νηθεία άξζξα ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα γίλνληαη, ζύκθσλα κε: 

 νη αλαθεξόκελεο ηζρύνπζεο εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Δ.ΣΔ.Π.) θαη ηηο 

Π.Δ.ΣΔ.Π., 

 νη αλαθεξόκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. (γηα αληηθείκελα πνπ 

δελ θαιύπηνληαη από ηηο ηζρύνπζεο Δ.ΣΔ.Π. θαη Π.Δ.ΣΔ.Π.), 

 νη ΠΣΠ ηνπ η.Τπ.Γ.Δ. (έθδνζεο 1966 θαη εληεύζελ). 

 νη εθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ θαη εξγαζίαο θαη ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ (ΣΤ) 

Οδνπνηίαο (Φ.Δ.Κ. 1556Β / 18.10.04). 

 νη Πξνδηαγξαθέο εξγαζηεξηαθώλ θαη επηηόπνπ δνθηκώλ εδαθνκεραληθήο. Έθδνζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.:  

Δ 105 – 86 θαη Δ 106 – 86 (Φ.Δ.Κ. 955Β / 31.12.86). 

 νη Πξνδηαγξαθέο εξγαζηεξηαθώλ θαη επηηόπνπ δνθηκώλ βξαρνκεραληθήο. Έθδνζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.:  

Δ 102 – 84 θαη Δ 103 – 84 (Φ.Δ.Κ. 70Β / 8.2.85). 

 νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο δεηγκαηνιεπηηθώλ γεσηξήζεσλ μεξάο γηα γεσηερληθέο έξεπλεο. Έθδνζε 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.: Δ 101 – 83 (Φ.Δ.Κ. 363Β / 24.6.83). 

 ηα ζεζκνζεηεκέλα ελαξκνληζκέλα πξόηππα, όπσο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 4 ηεο ΓΙΠΑΓ / νηθ / 

356 / 4.10.2012, 

 ηα ινηπά ηζρύνληα επξσπατθά πξόηππα θαη, απνπζία απηώλ, ηα δηεζλή πξόηππα ISO θαη ηα εζληθά 

πξόηππα (EΛΟΣ, ASTM, BS, DIN, θ.ι.π.), 

 ν Καλνληζκόο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο θαη Νένο Καλνληζκόο γηα ηε κειέηε θαη Καηαζθεπή έξγσλ 

από ζθπξόδεκα. 

 νη Πξνδηαγξαθέο ηνπ U.S. BUREAU OF RECLAMATION. 

 νη Πξνδηαγξαθέο ηεο American Water Works Association. 

 

3. ηοισεία ππορ ςποβολή 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε, εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, έλα 

ιεπηνκεξεηαθό "Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ" (Π.Π.Δ.). 

Σν Πξόγξακκα ζα πεξηιακβάλεη γεληθόηεξα: 

1. όιεο ηηο δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο θαη δνθηκώλ πνπ ζα γίλνπλ επηηόπνπ ηνπ έξγνπ, 

2. όινπο ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ ζα γίλνπλ εθηόο έξγνπ ζε εγθεθξηκέλα από ηε Γηεπζύλνπζα 

Τπεξεζία εξγαζηήξηα δνθηκώλ ή / θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή / θαηαζθεπαζηή, θαζώο 

θαη 

3. όιεο ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή, θαηαγξαθή θαη έγθξηζε ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ / δνθηκώλ. 

Σν Π.Π.Δ. ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζα πξέπεη λα αλαλεώλεηαη θαη λα 

ελεκεξώλεηαη κε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ή / θαη λα 

ζπκπιεξώλεηαη όπνηε απηό απαηηείηαη θαηά ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ. 
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Δηδηθόηεξα ην Π.Π.Δ. ζα πεξηέρεη ηα παξαθάησ: 

1. Γείγκαηα ησλ πξνηεηλνκέλσλ εγγξάθσλ ειέγρνπ πνηόηεηαο, εληύπσλ δνθηκώλ θαη εληύπσλ 

αλαθνξώλ. 

2. Έλα θαηάινγν Τποσπεωηικών ημείων Δλέγσος, ν νπνίνο ζα ζπκθσλεζεί κε ηε Γηεπζύλνπζα 

Τπεξεζία. Απηά νξίδνληαη ζαλ ζεκεία ζηα νπνία απαηηείηαη ηδηαίηεξε επηζεώξεζε θαη ηεθκεξίσζε από 

ηνλ Αλάδνρν θαη έγθξηζε ησλ ζρεηηθώλ απνηειεζκάησλ από ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία πξηλ ηελ 

επαλέλαξμε ησλ εξγαζηώλ (π.ρ. εηδνπνίεζε γηα δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, επαλεπίρσζε νξπγκάησλ 

θ.ι.π.). 

Γηα ηα παξαπάλσ Τπνρξεσηηθά εκεία Διέγρνπ ζα θαζνξηζηνύλ ζην Π.Π.Δ. ηα απνδεθηά όξηα γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ ζρεηηθώλ δνθηκώλ. 

Η ππνγξαθή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο ζην αληίζηνηρν 

έγγξαθν ειέγρνπ πνηόηεηαο ζα είλαη απαξαίηεηε, ώζηε απηά ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ λα ζεσξεζνύλ 

ηθαλνπνηεηηθά θαη ν Αλάδνρνο λα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζην επόκελν ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο. 

3. Έλα θαηάινγν πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ όπνπ ζα αλαθέξνληαη θαηά πιηθό ή ζηνηρείν εμνπιηζκνύ, νη 

εγθξίζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ απαηηνύληαη βάζεη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη νη έιεγρνη / 

δνθηκέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελζσκάησζήο 

ηνπο ζην έξγν. Ιδηαίηεξα γηα ηνπο ειέγρνπο / δνθηκέο λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαηά πιηθό ή 

ζηνηρείν εμνπιηζκνύ, ν ηύπνο ειέγρνπ / δνθηκήο θαη ν ηόπνο (επηηόπνπ ηνπ έξγνπ ή ζε ζπγθεθξηκέλν 

εξγαζηήξην), θαζώο θαη ε εκεξνκελία εθηέιεζεο ηνπ ειέγρνπ / δνθηκήο. 

4. Έλα θαηάινγν εξγαζηώλ όπνπ ζα αλαθέξνληαη γηα θάζε εξγαζία νη εγθξίζεηο πνπ απαηηνύληαη, βάζεη 

ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, νη πηζηνπνηήζεηο / απνδεηθηηθά εκπεηξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη 

έιεγρνη / δνθηκέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ιδηαίηεξα 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαηά εξγαζία ν ηύπνο ειέγρνπ / δνθηκήο, ν ηόπνο (επηηόπνπ ηνπ έξγνπ ή ζε 

εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην) θαη ε εκεξνκελία εθηέιεζεο, θαζώο επίζεο θαη ε ζπρλόηεηα εθηέιεζεο ηνπ 

ειέγρνπ / δνθηκήο. 

5. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εγθαηαζηήζεη εξγαζηήξην γηα λα εθηειεί ειέγρνπο πνηόηεηαο επηηόπνπ 

ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα πεξηγξάςεη ηε ζέζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζην έξγν, ηελ εκπεηξία ηνπ ηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ, λα θαηαζέζεη θαηάινγν ηνπ δηαηηζέκελνπ εμνπιηζκνύ, θαζώο θαη θαηάινγν ησλ 

δνθηκώλ πνπ ζα εθηεινύληαη ζε απηό ην εξγαζηήξην. 

Η ζπκκόξθσζε πξνο ην Π.Π.Δ., όπσο απηό έρεη ζπληαρζεί θαη ζπκπιεξσζεί από ηνλ Αλάδνρν θαη έρεη 

εγθξηζεί από ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία, απνηειεί ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ. 

 

4. Δπγοηαξιακό Δπγαζηήπιο 

ε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη από ηα ζπκβαηηθά ηεύρε θαη ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ε 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνύ εξγαζηεξίνπ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ρσξίο 

πξόζζεηε απνδεκίσζε, λα εγθαηαζηήζεη θαη λα έρεη ζε ιεηηνπξγία ζην εξγνηάμην, εξγαζηήξην γηα 

δνθηκέο, ειέγρνπο θ.ι.π., 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εγθαηαζηήζεη εξγαζηήξην γηα λα εθηειεί ειέγρνπο πνηόηεηαο επηηόπνπ ηνπ 

έξγνπ, ηόηε ην εξγαζηήξην απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί νπνηεδήπνηε θαη ε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία. Η 

ζέζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζην έξγν, ζρέδην θάηνςήο ηνπ, θαηάινγνο ησλ ζπζθεπώλ θαη νξγάλσλ θαη 

θαηάινγνο δνθηκώλ θαη ειέγρσλ πνπ ζα κπνξνύλ λα εθηειεζζνύλ ζην εξγαζηήξην απηό ζα ππνβιεζνύλ 

ζηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία καδί κε ην Π.Π.Δ. πνπ ζα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο θαη ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε. 

ην εξγαζηήξην ηνπ Αλαδόρνπ, εθηόο από όξγαλα θ.ι.π., πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ηα απαξαίηεηα 

βνεζήκαηα, όπσο: νη ΔΣΔΠ, θαλνληζκνί, εγθύθιηνη θ.ι.π. πνπ ηζρύνπλ, πξνδηαγξαθέο ηεο AWWA θ.ι.π. 
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Σν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ, πνπ ζα απαζρνιείηαη ζην εξγαζηήξην, πξέπεη λα έρεη αλάινγε ζύλζεζε θαη 

εκπεηξία, ζύκθσλα κε ηελ έθηαζε ηνπ έξγνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, κε πξντζηάκελν εξγαζηεξηαθό 

εξγνδεγό κε πεληαεηή, ην ιηγόηεξν πείξα ζε παξόκνηα εξγαζία. 

Σν εξγνηαμηαθό εξγαζηήξην, ν εμνπιηζκόο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ, ζα είλαη ζηε δηάζεζε θαη ηεο 

Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο ώζηε λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νπνηεδήπνηε απαηηεζεί. 

Η Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκώλ ειέγρνπ ζην ΚΔΓΔ ή άιιν 

αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηεο απόιπηεο εθινγήο ηεο, αλεμάξηεηα από ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκώλ 

απηώλ ζην εξγνηαμηαθό εξγαζηήξην, ε δε ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. 

Ο εμνπιηζκόο δνθηκώλ ζα πξέπεη λα παξακείλεη ζην εξγνηαμηαθό εξγαζηήξην θαζ' όιε ηε δηάξθεηα πνπ ζα 

εθηεινύληαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο. 

Σν εξγνηαμηαθό εξγαζηήξην, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη πξνζσπηθό γηα λα 

εθηειεζηνύλ όινη νη έιεγρνη κε ηελ ππθλόηεηα θαη ζπρλόηεηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο, πξνζαπμεκέλε θαηά πνζνζηό ηξηάληα ζηα εθαηό (30%). 

 

5. Δπιθεωπήζειρ και Έλεγσορ Ποιόηηηαρ 

Η Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ζα επνπηεύεη όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο θαη ηηο 

επηζεσξήζεηο ηόζν επηηόπνπ ηνπ έξγνπ όζν θαη εθηόο απηνύ, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη ην έξγν 

εθηειείηαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη όιεο ηηο αλαγθαίεο δηεπθνιύλζεηο γηα ηηο επηζεσξήζεηο εξγαζηώλ θαηαζθεπήο πνπ 

ζα απαηηνύληαη από ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία θαη ζα αληηκεησπίδεη ακέζσο νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα ή 

αζηνρίεο πιηθώλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ επηζεσξήζεσλ. 

Η Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί ηελ θαηαζθεπή / παξαγσγή ησλ πιηθώλ 

θαη κέζσλ πνπ ν Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα ελζσκαηώζεη ζην έξγν θαη λα εθηειεί δνθηκέο θαη ειέγρνπο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη πξνθαηαβνιηθά ζηε 

Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο θαη ηα κέηξα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ζε απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο. Σα ηαμηδησηηθά έμνδα γηα ηηο επηζθέςεηο εθπξνζώπσλ 

ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό 

βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

Σα πιηθά θαη ηα κέζα πνπ ζα παξαδίδνληαη επηηόπνπ ηνπ έξγνπ, ζα επηζεσξνύληαη από ηε Γηεπζύλνπζα 

Τπεξεζία θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο. Αληίγξαθα όισλ ησλ απνδείμεσλ παξαιαβήο θαη ησλ ζεκεηώζεσλ 

ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη ηα κέζα πνπ ζα παξαιακβάλνληαη ζην έξγν, πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε 

Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία. 

Οη παξαπάλσ επηζεσξήζεηο από ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν από ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο. 

 

6. Σεκμηπίωζη Δπιθεωπήζεων και Γοκιμών 

Οη εκεξήζηεο αλαθνξέο γηα επηζεσξήζεηο θαη δνθηκέο, πνπ ζα γίλνληαη είηε ζην εξγνηάμην είηε αιινύ, 

πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζε θαηάιιεια έγγξαθα. Τπνδείγκαηα απηώλ ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ εληύπσλ 

θαηαγξαθήο δνθηκώλ / ειέγρσλ ζα ππνβιεζνύλ γηα έγθξηζε ζηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία από ηνλ 

Αλάδνρν καδί κε ην Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ πνπ ζα ζπληάμεη. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ / ειέγρσλ ζα επηθπξώλνληαη από ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία. ε όια ηα 

πηζηνπνηεηηθά δνθηκώλ / ειέγρνπ θαη ζηηο αλαθνξέο επηζεσξήζεσλ ζα ζεκεηώλνληαη ζαθώο ε 

εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο δνθηκήο / ειέγρνπ, ηα θξηηήξηα απνδνρήο, θαζώο επίζεο θαη ζε πνηό ηκήκα 

ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη. Σα πηζηνπνηεηηθά δνθηκώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή ή από αλεμάξηεηνπο νίθνπο 
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επηζεώξεζεο πξέπεη επίζεο λα ζεκεηώλνπλ ζαθώο ηα θξηηήξηα απνδνρήο εθάζηεο δνθηκήο, ηελ 

εκεξνκελία εθηέιεζεο απηήο, θαζώο επίζεο θαη ζε πνηό ηκήκα ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη θαη πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ακέζσο κόιηο παξαιακβάλνληαη θαη πάλησο όρη κεηά ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ ζρεηηθώλ πιηθώλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάζζεη ηηο εκεξήζηεο αλαθνξέο επηζεσξήζεσλ, νη νπνίεο ζα ππνγξάθνληαη ηελ ίδηα 

εκέξα από ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία. Οη εκεξήζηεο αλαθνξέο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ βάζε γηα ηελ 

"Δβδνκαδηαία Αλαθνξά Διέγρνπ Πνηόηεηαο", πνπ ζα ζπληάζζεηαη από ηνλ Αλάδνρν θαη ζα ππνβάιιεηαη 

ζηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία. Η αλαθνξά απηή ζα ζπλνςίδεη όιεο ηηο επηζεσξήζεηο ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη 

ηηο δνθηκέο / ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο απηήο κε ηελ 

εκεξνκελία εθηέιεζεο θαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο εθάζηεο εμ’ απηώλ. 

ε πεξίπησζε αζπκθσληώλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ, ε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ζα εθδίδεη 

έλα "Πηζηνπνηεηηθό Με πκκόξθσζεο" θαη ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ακέζσο ηηο 

αλαγθαίεο επαλνξζσηηθέο εξγαζίεο. Σν "Πηζηνπνηεηηθό Με πκκόξθσζεο" ζα πεξηγξάθεη: 

 Ηκεξνκελία θαη ηκήκα ηνπ έξγνπ ζην νπνίν παξαηεξήζεθε ε κε ζπκκόξθσζε. 

 Πεξηγξαθή ηεο αηηίαο ηεο κε ζπκκόξθσζεο, κε επηζύλαςε αλαθνξώλ επηζεώξεζεο θαη 

απνηειεζκάησλ δνθηκώλ / ειέγρσλ. 

 Δπηζθεπαζηηθέο ή επαλνξζσηηθέο ελέξγεηεο απνδεθηέο από ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία. 

Σν "Πηζηνπνηεηηθό Με πκκόξθσζεο" ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο 

εκεξνκελίαο θαη ηεο κεζόδνπ επηζθεπήο / επαλόξζσζεο. Όια ηα "Πηζηνπνηεηηθά Με πκκόξθσζεο" πνπ 

ζα εθδίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο, είηε έρνπλ γίλεη ήδε ελέξγεηεο είηε όρη αθόκα, ζα 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ "Δβδνκαδηαία Αλαθνξά Διέγρνπ Πνηόηεηαο". 

Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί θαη ζα αλαλεώλεη ιεπηνκεξεηαθό αξρείν γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο, όπνπ κε 

θαηάιιειε κνξθή ζα ππάξρνπλ αθξηβείο θαηάινγνη όισλ ησλ πιηθώλ πνπ έρνπλ παξαγγειζεί, ησλ 

πιηθώλ πνπ έρνπλ παξαιεθζεί, ησλ πιηθώλ πνπ έρνπλ θξηζεί αθαηάιιεια ή πνπ έρνπλ ραζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ πιηθώλ πνπ ππάξρνπλ ζε πιεόλαζκα. Η Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ζα έρεη 

πξόζβαζε ζε απηά ηα αξρεία αλά πάζα ζηηγκή. Κάζε κήλα, ζπλόςεηο απηώλ ησλ αξρείσλ ζα 

ππνβάιινληαη από ηνλ Αλάδνρν ζηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία γηα ελεκέξσζή ηεο. 

 

7. ηοισεία ηος Ππογπάμμαηορ Ποιόηηηαρ Έπγος 

ηε ζπλέρεηα παξέρεηαη ελδεηθηηθή, κε πεξηνξηζηηθή κνξθή ηνπ ηύπνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζην Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ. 

 

Α. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

1. θνπόο 

2. Οξγάλσζε (Οξγαλόγξακκα ηνπ Αλαδόρνπ γηα ην έξγν, Θέζεηο επζύλεο, Δκπεηξία, Γηθαηνδνζία, 

Καζήθνληα, Ρνή εγγξάθσλ) 

3. Τπνβνιή ζρεδίσλ θαη θαηαιόγνπ πξνδηαγξαθώλ γηα έιεγρν / δνθηκή 

4. Πεξηγξαθή Γηαδηθαζηώλ: 

 Πξνκήζεηαο πιηθώλ από ηνλ Αλάδνρν (δηαδηθαζίαο εγθξίζεσλ, παξαιαβήο) 

 Παξαιαβήο 

 Απνγξαθήο / Απνζήθεπζεο πιηθώλ 

 Καηαζθεπήο 

 πληήξεζεο 
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5. Σνπνγξαθηθόο έιεγρνο θαη έιεγρνο γηα ππόγεηα εκπόδηα ή δίθηπα Ο.Κ.Ω. 

6. Δξγαζηεξηαθόο Έιεγρνο – Πξόγξακκα Γνθηκώλ 

7. Έιεγρνο βαζκνλόκεζεο ζπζθεπώλ 

8. Κξηηήξηα απνδνρήο ειέγρσλ / δνθηκώλ 

9. Αμηνιόγεζε, Σεθκεξίσζε θαη Αξρεηνζέηεζε ζηνηρείσλ 

10. Μέηξα αζθαιείαο (ΑΤ – ΦΑΤ) 

11. Πξόγξακκα επηζεσξήζεσλ 

 

Β. ΛΔΠΣΟΜΔΡΗ ΣΟΙΥΔΙΑ 

1. Υσκαηνπξγηθά 

 Γεληθέο θαη Δηδηθέο Δθζθαθέο 

 Δθζθαθέο ηάθξσλ 

 Δπίρσζε / ζπκπύθλσζε 

 Έιεγρνο θαηαζθεπήο 

 Έιεγρνο θαη δνθηκέο πιηθώλ 

 Δπηηόπνπ Δπηζεώξεζε 

2. θπξνδέκαηα 

 Έιεγρνη θαη δνθηκέο πιηθώλ ζηε κνλάδα παξαζθεπήο αξγώλ πιηθώλ 

 Έιεγρνη θαη δνθηκέο πιηθώλ ζηε κνλάδα παξαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο 

 Σζηκέληα 

 Πξόζζεηα ζθπξνδέκαηνο 

 Έιεγρνη ιεηηνπξγίαο κνλάδαο παξαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο 

 Έιεγρνο θαη δνθηκέο ζθπξνδέκαηνο ζηε κνλάδα παξαζθεπήο 

 Οπιηζκόο 

 Ξπιόηππνη 

 Έιεγρνο θαη δνθηκέο ζθπξνδέκαηνο ζηε ζέζε δηάζηξσζεο 

 Δπηηόπνπ επηζεώξεζε 

3. Οηθνδνκηθά: 

 Έιεγρνη θαη δνθηκέο πιηθώλ ζηε κνλάδα παξαζθεπήο αξγώλ πιηθώλ 

 Έιεγρνη θαη δνθηκέο πιηθώλ ζηε κνλάδα παξαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο 

 Σζηκέληα 

 Πξόζζεηα ζθπξνδέκαηνο 

 Έιεγρνη ιεηηνπξγίαο κνλάδαο παξαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο 

 Έιεγρνο θαη δνθηκέο ζθπξνδέκαηνο ζηε κνλάδα παξαζθεπήο 

 Οπιηζκόο 

 Ξπιόηππνη 

 Έιεγρνο θαη δνθηκέο ζθπξνδέκαηνο ζηε ζέζε δηάζηξσζεο 

 Δπηηόπνπ οπηζεώξεζε 

4. Οδνπνηία: 
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 Πξνεηνηκαζία, ππόβαζε, βάζε 

 Έιεγρνη θαη Γνθηκέο Τιηθώλ ζηε κνλάδα παξαζθεπήο αξγώλ πιηθώλ 

 Βάζε νδνζηξσζίαο 

 Έιεγρνο θαηαζθεπήο 

 Έιεγρνο θαη Γνθηκέο πκπύθλσζεο θαη Τγξαζίαο 

 Δπηηόπνπ Δπηζεώξεζε 

5. Πιαζηηθνί αγσγνί: 

 Τιηθά 

 πγθόιιεζε 

 Καηαιιειόηεηα πηζηνπνίεζεο δηαδηθαζίαο θαη κέζσλ 

 Πξνζόληα ηερληθνύ πξνζσπηθνύ 

 Έιεγρνη θαη δνθηκέο 

 Δπηηόπνπ Δπηζεώξεζε 

 Γνθηκέο 

6. Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 

 Απνζήθεπζε θαη ζπληήξεζε 

 Δγθαηάζηαζε θαη έιεγρνο 

 Γνθηκέο 

 

Γ. ΔΡΓΟΣΑΞΙΑΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

1. Θέζε 

2. ρέδην 

3. Δμνπιηζκόο 

4. Καηάινγνο ειέγρσλ θαη δνθηκώλ πνπ ζα εθηεινύληαη ζην εξγαζηήξην 

5. Πξνζσπηθό (νλνκαζηηθά) 

 Δηδηθόηεηα 

 Δκπεηξία 

6. Γηαζέζηκα νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ – πιηθώλ 

 

Γ. ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 

1. Έληππα Δπηζεσξήζεσλ 

2. Έληππα Δξγαζηεξηαθώλ Γνθηκώλ θαη Διέγρσλ 

3. Έληππα Δπηηόπνπ Γνθηκώλ θαη Διέγρσλ 

4. Ηκεξήζηεο Αλαθνξέο Διέγρνπ Πνηόηεηαο 

5. Δβδνκαδηαίεο Αλαθνξέο Διέγρνπ Πνηόηεηαο 

6. ύζηεκα Σαμηλόκεζεο Αλαθνξώλ θαη Γειηίσλ Διέγρνπ Πνηόηεηαο 

7. ύζηεκα Αξρεηνζέηεζεο Δγγξάθσλ Παξαγγειίαο, Παξαιαβήο θ.ι.π. πιηθώλ 
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Δ. ΣΗΡΗΗ ΥΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΘΔΜΙΩΝ 

1. Έγθαηξε εθηέιεζε εληνιώλ ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο 

2. Δπαλαθνξέο νδνζηξσκάησλ / πεδνδξνκίσλ 

 

8. Δλάσιζηορ Απιθμόρ Γοκιμών 

Ο αξηζκόο ησλ δνθηκώλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνύλ είλαη απηόο πνπ θαζνξίδεηαη από ηηο ηζρύνπζεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνλ Καλνληζκό Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο, ηα πξόηππα ΔΛΟΣ, ηηο πξνδηαγξαθέο 

DIN θαη ηελ πξνδηαγξαθή Μ41 ηνπ Γξαθείνπ Δγγείσλ Βειηηώζεσλ Η.Π.Α., θαζώο θαη ηα ινηπά 

αλαθεξόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε πξόηππα θαη πξνδηαγξαθέο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ν αξηζκόο ησλ δνθηκώλ θαη ειέγρσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο από ηνλ 

νξηδόκελν παξαθάησ: 

8.1 Έλεγσορ Αδπανών ζηη Μονάδα Παπαγωγήρ 

α. Κνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε 

ηα αδξαλή γηα ηερληθά έξγα (ζθπξνδέκαηα θ.ι.π.) γηα νδνζηξσζία  

γηα αζθαιηηθά θάζε 300 m³ 1 Γνθηκή 

β. Πιαζηηθόηεηα θαη ηζνδύλακν άκκνπ 

 ηα αδξαλή γηα ζθπξνδέκαηα θάζε 300 m³ 1 Γνθηκή 

 ηα αδξαλή γηα νδνζηξσζία θαη αζθαιηηθά θάζε 500 m³ 1 Γνθηκή 

γ. Τγεία πεηξσκάησλ 

Γηα όια ηα αδξαλή από ηε ίδηα πεγή, αλ δελ ππάξρεη εηδηθόο ιόγνο  

πνπ λα ρξεηάδεηαη επαλάιεςε (αλνκνηνγέλεηα θ.ι.π.) 3 Γνθηκέο 

δ. πκπύθλσζε θαηά Proctor 

Γηα ηα αδξαλή νδνζηξσζίαο, αλά 1000 m³ 

 1 Γνθηκή 

8.2 Έλεγσορ Αδπανών ζηο Δπγοηάξιο 

Κνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ζηα αδξαλή γηα ηερληθά έξγα (ζθπξνδέκαηα θ.ι.π.)  

γηα νδνζηξσζία, επηρώκαηα θαη αζθαιηηθά, θάζε 300 m³ 

 1 Γνθηκή 

8.3 ςμπςκνώζειρ 

α. ηε ζθάθε εδξάζεσο επηρσκάησλ θάζε 150 m κήθνο  

ή κηθξόηεξν απηνηειέο ηκήκα 1 Γνθηκή 

β. ηα επηρώκαηα θαη εμπγηαληηθέο ζηξώζεηο θάζε 500 m³ 1 Γνθηκή 

γ. ηηο βάζεηο πνπ ζηαζεξνπνηνύληαη κεραληθά γηα θάζε 150 m  

ή κηθξόηεξν απηνηειέο ηκήκα, γηα θάζε ζηξώζε  1 Γνθηκή 

δ. ηηο αζθαιηηθέο ζηξώζεηο, θάζε 150 m γηα θάζε ζηξώζε 1 Γνθηκή 

 

8.4 κςποδέμαηα 

α. Δξγνζηαζηαθό θπξόδεκα 

Ηκεξήζηα ζθπξνδέηεζε έσο 20 m³ 3 ή 6 Γνθίκηα 

Ηκεξήζηα ζθπξνδέηεζε από 21 m³ έσο 150 m³ 6 Γνθίκηα 

Ηκεξήζηα ζθπξνδέηεζε κεγαιύηεξε ησλ 150 m³  12 Γνθίκηα 
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β. Δξγνηαμηαθό θπξόδεκα 

1. Μηθξά έξγα 

Ηκεξήζηα ζθπξνδέηεζε έσο 150 m³ (από δηαθνξεηηθά αλακίγκαηα) 6 Γνθίκηα 

Ηκεξήζηα ζθπξνδέηεζε κεγαιύηεξε ησλ 150 m³ 12 Γνθίκηα 

2. Μεγάια έξγα 

Αλά εκέξα ηηο 3 πξώηεο εκέξεο 12 Γνθίκηα 

Αλά εκέξα ηηο ππόινηπεο εκέξεο 3 Γνθίκηα 

 

Παπαηήπηζη: 

Δθηόο από ηνπο ειέγρνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη πνπ ζα γίλνληαη όηαλ παξάγνληαη πιηθά πνπ ζα 

ελζσκαησζνύλ ζην έξγν ή θαηαζθεπάδνληαη ηα έξγα, ζα γίλνπλ θαη όιεο νη πνιιαπιέο δνθηκέο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα ξπζκηζηεί ε παξαγσγή, ν δε αξηζκόο ηνπο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ειάρηζην αξηζκό.  

 

 

Αθήνα, ΜΑΙΟ 2017 
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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ  
 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

 

ΔΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΩΝ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ 

ΤΓΑΣΩΝ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΔ 

ΑΝΟΙΞΗ, ΓΙΟΝΤΟΤ, 

ΣΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΡΟΓΟΠΟΛΗ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΟΝΤΟΤ  

 

Α 444 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από 

ην Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ ΔΠ “Αηηηθή 2014 – 

2020“ / Π.Γ.Δ. θαη από πηζηώζεηο 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Δπηιέμηκε Γεκόζηα Γαπάλε από 
ην Δ.Π.  4.659.340,72€ 

(Κσδ. ΜIS (ΟΠ) 5001402) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

(ΜΔ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ 

ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.): 

Σέζζεξα εθαηνκκύξηα  

πεληαθόζηεο ζαξάληα έμη ρηιηάδεο 

ελληαθόζηα ζαξάληα επξώ θαη 

εβδνκήληα δύν ιεπηά 

(4.546.940,72 €) 

 

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (.Α.Τ.) 

 

 

Γεληθά 

Σν παξφλ ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 305/96,  

άξζξν 3,ηελ απφθαζε ΓΙΠΑΓ / 899 / 02 – ΦΔΚ 16Β / 14.1.2003 θαη ηελ Κνηλή Απφθαζε Τπνπξγψλ Π.Δ.Κ.Α. 

θαη Τ.ΜΔ.ΓΙ. 6952 / 14.2.2011 – ΦΔΚ 420Β / 16.3.2011. 

 

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ 

Σν παξφλ έξγν είλαη Τδξαπιηθφ θαη Η/Μ έξγν. ην αληηθείκελφ ηνπ πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή αγσγψλ 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ θαη ε θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλχζνπ, ηακάηαο θαη 

Ρνδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ. 

 

2. ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

Σν πξνηεηλφκελν δίθηπν αθαζάξησλ θαηαζθεπάδεηαη ζε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ην ξπκνηνκηθφ 

δηάγξακκα δξφκνπο, ζηελ εληφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο 

Άλνημεο, Γηνλχζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδφπνιεο. Σν δίθηπν πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί απφ πιαζηηθνχο 

ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, κε δηάκεηξν  
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D = 600mm, D = 500mm, D = 400mm θαη D = 350mm θαη δηπινχ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ απφ ειαηφ 

ρπηνζίδεξν δηακέηξνπ D = 250mm, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ αθαζάξησλ ζηελ πεξηνρή 

ηακάηαο κέγηζηεο παξνρήο 123 lt/sec. 

Σα ζπλνιηθά κήθε ησλ ζσιελψζεσλ, παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (m) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΔΛΑΣΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ(m) ΤΝΟΛΟ (m) 

Φ600 Φ500 Φ400 Φ350 Φ250  

1620 810 960 1680 1330 6.400 

Γηα ηελ επνπηεία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή 147 θξεαηίσλ ηα νπνία είλαη απιά 

θξεάηηα επίζθεςεο ή θαη πηψζεο αγσγνχ. 

Η πεξηνρή ρσξίζηεθε ζε ηξεηο ιεθάλεο απνξξνήο ζε θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο ηα ιχκαηα κεηαθέξνληαη κέζσ 

θχξηνπ αγσγνχ ζε έλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα θξεάηηα ηνπ βαζηθνχ ζπιιεθηήξα. 

 

3. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ 

Πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλχζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ. 

 

4. ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

Δηαηξεία Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο Πξσηεπνχζεο (Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.) 

 

5. ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΑΤ 

Τπεξεζία Έξγσλ Σνκέα Απνρέηεπζεο ηεο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ & Αλάπηπμεο Έξγσλ Σνκέα 
Απνρέηεπζεο.  
 

 

6. Πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδόκελσλ θαηά θάζε κεζόδσλ 

εξγαζίαο 

ηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάθνληαη κε ζαθή θαη θαηαηνπηζηηθφ ηξφπν νη θάζεηο / ππνθάζεηο εξγαζίαο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην ππνβαιιφκελν κε ηε κειέηε ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζε θάζε κία 

κεραλήκαηα, ηα θπξηφηεξα βνεζεηηθά κέζα, νη ηξφπνη νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο δηαθίλεζεο πιηθψλ, θιπ. 

Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ζηηο αθφινπζεο θάζεηο: 

 Α’ Φάζε: Δθζθαθέο νξπγκάησλ 

 Β’ Φάζε: Σνπνζέηεζε αγσγψλ 

 Γ’ Φάζε: Δπηρψζεηο θαη απνθαηαζηάζεηο νδνζηξσκάησλ 

 Γ’ Φάζε: Καηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ 
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Κίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΑΞΗ 

πκπιεξψλνληαη νη επηζπλαπηφκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδφληηα κελ απφ πξνθαηαγεγξακκέλεο 

«πεγέο θηλδχλσλ», θαηαθφξπθα δε απφ κε πξνθαζνξηζκέλεο «θάζεηο θαη ππνθάζεηο εξγαζίαο». 

Ο ζπληάθηεο ηνπ ΑΤ: 

1. Αληηζηνηρίδεη ηηο θάζεηο / ππνθάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ κειεηψκελνπ έξγνπ, φπσο απηέο 

απαξηζκνχληαη ζην παξαπάλσ ζεκείν Α.6 ηνπ ΑΤ, ζε ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ πνπ, γηα ιφγνπο επθνιίαο, 

είλαη ελζσκαησκέλν ζε φινπο ηνπο πίλαθεο (αλ ππάξρεη αλάγθε δηάθξηζεο πεξηζζφηεξσλ θάζεσλ / 

ππνθάζεσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηνπ πηλαθηδίνπ). 

2. Γηα θάζε επί κέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ, ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ. Η επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκψλ 1, 2, ή 3 

ζηνπο θφκβνπο ηνπ πίλαθα, φπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδχλνπ. Η ρξήζε ησλ αξηζκψλ 

είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδχλσλ. 

Ο αξηζκφο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη: 

είηε (i) ε πεγή θηλδχλνπ είλαη ζπλερψο παξνχζα θαηά ηελ εμεηαδφκελε θάζε / ππνθάζε εξγαζίαο (π.ρ. 

θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια ζε παιαηά νηθνδνκή), 

είηε (ii) νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνχλ απμεκέλε πηζαλφηεηα επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, 

(π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλψλ εθζθαθήο, φηαλ ην έδαθνο είλαη κηθξήο ζπλεθηηθφηεηαο ή 

πδξνθνξεί θ.ι.π.), 

είηε (iii) ν θίλδπλνο είλαη πνιχ ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη πεξηνξηζκέλε (π.ρ. 

θίλδπλνο έθξεμεο ιφγσ απξφζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή γπκλήο θιφγαο ζε ρψξν 

απνζήθεπζεο εθξεθηηθψλ ή ζε δεμακελή θαπζίκσλ). 

Ο αξηζκφο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ: 

είηε (i) ε πεγή θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξφπν (π.ρ. θίλδπλνη 

ηξαπκαηηζκψλ απφ αλαηξνπέο πιηθψλ ζε νηθνδνκηθφ εξγνηάμην), 

είηε (ii) δε ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αχμεζεο ησλ θηλδχλσλ (π.ρ. θίλδπλνη απφ ηελ θίλεζε νρεκάησλ ζε 

έλα επξχρσξν ππαίζξην εξγνηάμην), 

είηε (iii) ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη κεγάιε (π.ρ. 

θίλδπλνη απφ ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηψλ ζε ζπλζήθεο θαχζσλα). 

Ο αξηζκφο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνχκελεο σο «ελδηάκεζεο» ησλ 1 θαη 3 πεξηπηψζεηο. 

Φ
Α


Δ

Ι
 Δ

Ρ
Γ
Α


ΙΑ


 

(1) 1.1 Δθζθαθέο – Αληηζηήξημε – Δμπγίαλζε 

(2) 2.1 Σνπνζέηεζε αγσγψλ – θαηαζθεπή ηερληθψλ 

(3) 3.1 Δπηρψζεηο θαη απνθαηαζηάζεηο 

(4) 4.1 Καηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ 
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

01000. Αζηνρίεο εδάθνπο       

01100. Φπζηθά πξαλή 01101 Καηνιίζζεζε. Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο     

01102 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο     

01103 ηαηηθή επηθφξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκφο     

01104 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία     

01105 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο     

01106 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο     

01200. Σερλεηά πξαλή & Δθζθαθέο 01201 Καηάξξεπζε. Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο 1 1   

01202 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο     

01203 ηαηηθή επηθφξηηζε. Τπεξχςσζε     

01204 ηαηηθή επηθφξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκφο     

01205 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία     

01206 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο     

01207 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο     

01300. Τπόγεηεο εθζθαθέο 01301 Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Αλππνζηχισηα ηκήκαηα     

01302 Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Αλεπαξθήο ππνζηχισζε     

01303 Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Καζπζηεξεκέλε 

ππνζηχισζε 

    

01304 Καηάξξεπζε κεηψπνπ πξνζβνιήο     

01400. Καζηδήζεηο 01401 Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο     
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

01402 Πξνυπάξρνπζα ππφγεηα θαηαζθεπή     

01403 Γηάλνημε ππφγεηνπ έξγνπ     

01404 Δξππζκφο     

01405 Γεσινγηθέο / γεσρεκηθέο κεηαβνιέο     

01406 Μεηαβνιέο πδξνθφξνπ νξίδνληα     

01407 Τπνζθαθή / απφπιπζε     

01408 ηαηηθή επηθφξηηζε     

01409 Γπλακηθή θαηαπφλεζε – θπζηθή αηηία     

01410 Γπλακηθή θαηαπφλεζε – αλζξσπνγελήο αηηία 1 1 1  

01500. Άιιε πεγή  01501      

01502      

01503      
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

02000. Κίλδπλνη από εξγνηαμηαθό εμνπιηζκό     

02100. Κίλεζε νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ  

02101 πγθξνχζεηο νρήκαηνο – νρήκαηνο 1  1  

02102 πγθξνχζεηο νρήκαηνο – πξνζψπσλ 1  1  

02103 πγθξνχζεηο νρήκαηνο – ζηαζεξνχ εκπνδίνπ 1  1  

02104 πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο – νρήκαηνο 1 1 1  

02105 πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο – ζηαζεξνχ εκπνδίνπ     

02106 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο ζπζηεκάησλ     

02107 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο αθηλεηνπνίεζε 1    

02108 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία     

02109 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Δθηξνρηαζκφο     

02200. Αλαηξνπή νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ 

02201 Αζηαζήο έδξαζε 1 1 1  

02202 Τπνρψξεζε εδάθνπο / δαπέδνπ     

02203 Έθθεληξε θφξηηζε     

02204 Δξγαζία ζε πξαλέο     

02205 Τπεξθφξησζε 1    

02206 Μεγάιεο ηαρχηεηεο     

02300. Μεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε 02301 ηελφηεηα ρψξνπ  1   

02302 Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο     

02303 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνχκελσλ ηκεκάησλ – πηψζεηο     



ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζθεπή αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλχζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ 9 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

02304 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνχκελσλ ηκεκάησλ – παγηδεχζεηο 

κειψλ 

    

02305 Σειερεηξηδφκελα κεραλήκαηα & ηκήκαηά ηνπο     

02400. Δξγαιεία ρεηξόο 02401 Αεξνζπκπηεζηήο 1    

02402 Γνλεηήο   1  

02403      

02500. Άιιε πεγή 02501      

02502      

02503      

 

  



ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζθεπή αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλχζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ 10 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

03000. Πηώζεηο από ύςνο     

03100. Οηθνδνκέο – θηίζκαηα 03101 Καηεδαθίζεηο    1 

03102 Κελά ηνίρσλ     

03103 Κιίκαθα     

03104 Δξγαζία ζε ζηέγεο     

03200. Γάπεδα εξγαζίαο – 

πξνζπειάζεηο 

03201 Κελά δαπέδσλ     

03202 Πέξαηα δαπέδσλ     

03203 Δπηθιηλή δάπεδα     

03204 Οιηζζεξά δάπεδα     

03205 Αλψκαια δάπεδα     

03206 Αζηνρία πιηθνχ δαπέδνπ     

03207 Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο     

03208 Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκφζθαιεο     

03209 Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία αλάξηεζεο     

03210 Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία κεραληζκνχ     

03211 Κηλεηά δάπεδα. Πξφζθξνπζε     

03300. Ιθξηώκαηα 03301 Κελά ηθξησκάησλ     

03302 Αλαηξνπή. Αζηνρία ζπλαξκνιφγεζεο     

03303 Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο     

03304 Καηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνχ ηθξηψκαηνο     



ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζθεπή αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλχζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ 11 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

03305 Καηάξξεπζε. Αλεκνπίεζε     

03400. Σάθξνη / θξέαηα 03401 Πηψζε κειψλ ζηελ εθζθαθή 1 1   

03402      

03500. Άιιε πεγή 03501      

03502      

03503      

  



ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζθεπή αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλχζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ 12 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

04000. Δθξήμεηο – Δθηνμεπόκελα πιηθά – ζξαύζκαηα     

04100. Δθξεθηηθά – Αλαηηλάμεηο 04101 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ     

04102 Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπψλ     

04103 Αηειήο αλαηίλαμε ππνλφκσλ     

04104 Απνζήθεο εθξεθηηθψλ     

04105 Υψξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθψλ     

04106 Γηαθπγή – έθιπζε εθξεθηηθψλ αεξίσλ & κηγκάησλ     

04200. Γνρεία θαη δίθηπα ππό πίεζε 04201 Φηάιεο αζεηηιίλεο / νμπγφλνπ     

04202 Τγξαέξην     

04203 Τγξφ άδσην     

04204 Αέξην πφιεο     

04205 Πεπηεζκέλνο αέξαο     

04206 Τπνζαιάζζηνο αγσγφο δηάζεζεο ιπκάησλ     

04207 Γίθηπα χδξεπζεο     

04208 Διαηνδνρεία / πδξαπιηθά ζπζηήκαηα     

04300. Αζηνρία πιηθώλ ππό έληαζε 04301 Βξαρψδε πιηθά ζε ζιίςε     

04302 Πξνεληάζεηο νπιηζκνχ / αγθπξίσλ     

04303 Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ ζηνηρείσλ     

04304 πξκαηφζρνηλα     

04305 Δμνιθεχζεηο     



ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζθεπή αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλχζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ 13 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

04306 Λαμεχζεηο / ηεκαρηζκφο ιίζσλ     

04400. Δθηνμεπόκελα πιηθά 04401 Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα    1 

04402 Ακκνβνιέο     

04403 Σξνρίζεηο / ιεηάλζεηο     

04500. Άιιε πεγή 04501      

04502      

04503      

 

  



ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζθεπή αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλχζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ 14 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

05000. Πηώζεηο – κεηαηνπίζεηο πιηθώλ & αληηθεηκέλσλ     

05100. Κηίζκαηα – θέξσλ  

νξγαληζκόο  

05101 Αζηνρία. Γήξαλζε     

05102 Αζηνρία. ηαηηθή επηθφξηηζε     

05103 Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε     

05104 Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε     

05105 Καηεδάθηζε    1 

05106 Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ     

05200. Οηθνδνκηθά ζηνηρεία 05201 Γήξαλζε πιεξσηηθψλ ζηνηρείσλ     

05202 Γηαζηνιή – ζπζηνιή πιηθψλ     

05203 Απνμήισζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ     

05204 Αλαξηεκέλα ζηνηρεία & εμαξηήκαηα     

05205 Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε     

05206 Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε     

05207 Καηεδάθηζε    1 

05208 Αξκνιφγεζε / απαξκνιφγεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ 

    

05300. Μεηαθεξόκελα πιηθά – 

Δθθνξηώζεηο 

05301 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Αθαηαιιειφηεηα / αλεπάξθεηα 1 1   

05302 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Βιάβε  1   

05303 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Τπεξθφξησζε 1 1   

05304 Απφθιηζε κεραλήκαηνο. Αλεπαξθήο έδξαζε  1   



ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζθεπή αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλχζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ 15 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

05305 Αηειήο / έθθεληξε θφξηηζε     

05306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ     

05307 Πξφζθξνπζε θνξηίνπ     

05308 Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο  1   

05309 Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ     

05310 Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. Τπεξθφξησζε     

05311 Δξγαζία θάησ απφ ζηιφ     

05400. ηνηβαγκέλα πιηθά 05401 Τπεξζηνίβαζε     

05402 Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ πεξηνξηζκνχ ζσξνχ     

05403 Αλνξζνινγηθή απφιεςε     

05500. Άιιε πεγή 05501      

05502      

 

  



ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζθεπή αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλχζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ 16 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

06000. Ππξθαγηέο     

06100. Δύθιεθηα πιηθά 06101 Έθιπζε / δηαθπγή εχθιεθησλ αεξίσλ     

06102 Γεμακελέο / αληιίεο θαπζίκσλ     

06103 Μνλσηηθά, δηαιχηεο, PVC θιπ. εχθιεθηα     

06104 Αζθαιηνζηξψζεηο / ρξήζε πίζζαο     

06105 Απηαλάθιεμε – εδαθηθά πιηθά     

06106 Απηαλάθιεμε – απνξξίκκαηα     

06107 Δπέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία     

06200. πηλζήξεο θαη  

βξαρπθπθιώκαηα 

06201 Δλαέξηνη αγσγνί ππφ ηάζε     

06202 Τπφγεηνη αγσγνί ππφ ηάζε     

06203 Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππφ ηάζε     

06204 Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθφ ζπηλζήξα     

06300. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο 06301 Υξήζε θιφγαο – νμπγνλνθνιιήζεηο     

06302 Υξήζε θιφγαο – θαζζηηεξνθνιιήζεηο     

06303 Υξήζε θιφγαο – ρπηεχζεηο      

06304 Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο      

06305 Ππξαθηψζεηο πιηθψλ     

06400. Άιιε πεγή 06401 Πεξηβάιινληεο ζάκλνη     

06402      

06403      



ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζθεπή αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλχζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ 17 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

07000. Ηιεθηξνπιεμία       

07100. Γίθηπα – εγθαηαζηάζεηο 07101 Πξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα 1    

07102 Πξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα 1    

07103 Πξνυπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα    1 

07104 Πξνυπάξρνληα επίηνηρα δίθηπα     

07105 Γίθηπν ειεθηξνδφηεζεο έξγνπ     

07106 Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία     

07200.Δξγαιεία – κεραλήκαηα 07201 Ηιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα     

07202 Ηιεθηξνθίλεηα εξγαιεία     

07300. Άιιε πεγή 07301 Θεξκνζπγθνιιεηηθή κεραλή πιαζηηθψλ ζσιήλσλ      

07302      

 

  



ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζθεπή αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλχζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ 18 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

08000. Πληγκόο / Αζθπμία     

08100. Νεξό 08101 Τπνβξχρηεο εξγαζίεο     

08102 Δξγαζίεο ελ πισ – πηψζε     

08103 Βχζηζε / αλαηξνπή πισηνχ κέζνπ      

08104 Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Πηψζε     

08105 Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο     

08106 Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο. Πηψζε     

08107 Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο     

08108 Πιεκκχξα / Καηάθιπζε έξγνπ     

08200. Αζθπθηηθό πεξηβάιινλ 08201 Βάιηνη, ηιείο, θηλνχκελεο άκκνη     

08202 Τπφλνκνη, βφζξνη, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί  1   

08203 Βχζηζε ζε ζθπξφδεκα, αζβέζηε θιπ.     

08204 Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν – αλεπάξθεηα νμπγφλνπ     

08300. Άιιε πεγή 08301      

08302      

08303      

09000. Δγθαύκαηα       

09100. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο 09101 πγθνιιήζεηο / ζπληήμεηο     

09102 Τπέξζεξκα ξεπζηά     

09103 Ππξαθησκέλα ζηεξεά     



ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζθεπή αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλχζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ 19 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

09104 Σήγκαηα κεηάιισλ     

09105 Άζθαιηνο / πίζζα   1  

09106 Καπζηήξεο     

09107 Τπεξζεξκαηλφκελα ηκήκαηα κεραλψλ 1 1 1  

09200. Καπζηηθά πιηθά 09201 Αζβέζηεο     

09202 Ομέα     

09203      

09300. Άιιε πεγή 09301      

09302      

09303      

 

  



ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζθεπή αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλχζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ 20 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

10000. Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο     

10100. Φπζηθνί παξάγνληεο 10101 Αθηηλνβνιίεο     

10102 Θφξπβνο / δνλήζεηο 1 1 1 1 

10103 θφλε 1 1 1 1 

10104 Τπαίζξηα εξγαζία. Παγεηφο 1 1 1 1 

10105 Τπαίζξηα εξγαζία. Καχζσλαο 1 1 1 1 

10106 Υακειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο     

10107 Τςειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο     

10108 Τγξαζία ρψξνπ εξγαζίαο     

10109 Τπεξπίεζε / ππνπίεζε     

10110      

10111      

10200. Υεκηθνί παξάγνληεο 10201 Γειεηεξηψδε αέξηα     

10202 Υξήζε ηνμηθψλ πιηθψλ     

10203 Ακίαληνο     

10204 Αηκνί ηεγκάησλ     

10205 Αλαζπκηάζεηο πγξψλ / βεξλίθηα, θφιιεο, κνλσηηθά, 

δηαιχηεο 

    

10206 Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ     

10207 Καπζαέξηα κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο     



ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

10208 πγθνιιήζεηο     

10209 Καξθηλνγφλνη παξάγνληεο     

10210      

10211      

10212      

10300. Βηνινγηθνί παξάγνληεο 10301 Μνιπζκέλα εδάθε     

10302 Μνιπζκέλα θηίξηα     

10303 Δξγαζία ζε ππνλφκνπο, βφζξνπο, βηνινγηθνχο 

θαζαξηζκνχο 

    

10304 Υψξνη πγηεηλήο     

10305      

10306      

10307      

10400. Άιινη παξάγνληεο 10401      

10402      
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Μέηξα γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ απνηξνπή ησλ θηλδύλσλ θαη γεληθά γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΑΞΗ 

Γηα θάζε «πεγή θηλδχλσλ» πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σκήκαηνο Β (ζηήιε 1) θαηαγξάθνληαη νη 

θάζεηο / ππνθάζεηο φπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα εκθάληζεο (ζηήιε 2), αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο (ζηήιε 3) θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε αλαγθαία πξφζζεηα ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4). 

(*) Αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα απαηηνχκελα θάζε θνξά κέηξα 

(**) Πεξηγξάθνληαη κέηξα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αιιά δελ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ή ε πξφβιεςε δελ είλαη επαξθήο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο εδψ πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (βι. άξζξν 3, παξ. 5 ηνπ  

Π.Γ. 305/96). 
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ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Β 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

(1) 

ΠΗΓΔ 

ΚΙΝΓΤΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΔΙ 

ΔΡΓΑΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ (*) 

(4) 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ Ή ΔΙΓΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ 

ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΙΓΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (**) 

01201    01201 Φ1.1 , Φ2.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

01410 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

02101 Φ1.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

02102 Φ1.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

02103 Φ1.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

02104 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

02107 Φ1.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

02201 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

02205 Φ1.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 31/1990  

02301 Φ2.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

02401 Φ1.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

02402 Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

03401 Φ1.1 , Φ2.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

05301 Φ1.1 , Φ2.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

05302 Φ2.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

05303 Φ1.1 , Φ2.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

05304 Φ2.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  
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05308 Φ1.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 397/1994  

07101 Φ1.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν. 158/1975  

07102 Φ1.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν. 158/1975  

08202 Φ2.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

09105 Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

09107 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

010102 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

010103 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

010104 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

010105 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  
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ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Β 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

(1) 

ΠΗΓΔ 

ΚΙΝΓΤΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΔΙ 

ΔΡΓΑΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ (*) 

(4) 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ Ή ΔΙΓΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ 

ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΙΓΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (**) 

01201    03101 Φ4.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

04401 Φ4.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

05105 Φ4.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

05207 Φ4.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

07103 Φ4.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

10102 Φ4.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

10103 Φ4.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  
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πκπιεξσκαηηθά ησλ πξναλαθεξφκελσλ λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ, ζε θάζε θάζε ηνπ έξγνπ πξνηείλνληαη 

ηα εμήο: 

 Πεξίθξαμε θαη ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ησλ δηεξρφκελσλ 

ηξνρνθφξσλ. Γεκηνπξγία αζθαιψλ δηφδσλ γηα ηελ δηέιεπζε ησλ πεδψλ ζηνπο ρψξνπο θαη ζηα ζεκεία 

πνπ νη εξγαζίεο ηνπ εξγνηαμίνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο. Δπίζεο πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμίνπ 

πξνο απνθπγήλ εηζφδνπ αηφκσλ κε ερφλησλ εξγαζία θαζψο θαη δψσλ. 

 Πξνκήζεηα εθηφο ηνπ θξάλνπο θαη θσζθνξνχρνπ γηιέθνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο εληφο ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

 Καζεκεξηλή εθπαίδεπζε θαη ππελζχκηζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ εξγνηαμηάξρε θαη 

ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο. 

 

Καηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

 Αλ θαη ηα πξαλή ζα αληηζηεξίδνληαη, ζα πξέπεη πάληα λα ππάξρεη έιεγρνο γηα ηπρφλ ραιάξσζε θαη 

βιάβε. 

 Να ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ζπλεξγεία ηεο ΓΔΗ θαη ηνπ ΟΣΔ, θαζψο θαη ηνπ δήκνπ ψζηε λα 

εληνπηζζνχλ νη ζέζεηο ησλ δηθηχσλ θαη λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπο. 

 

ε φ,ηη αθνξά ζηα κεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε: 

 Κάιπςε ησλ θηλνχκελσλ ηκεκάησλ ησλ κεραλεκάησλ φπνπ είλαη δπλαηφλ θαζψο θαη 

 Σνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ 

 

ε φ,ηη αθνξά ζηε κεηαθνξά θνξηίσλ: 

 πλερή ππελζχκηζε ησλ νδεγψλ γηα απμεκέλε πξνζνρή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 Υξήζε ζεκάλζεσο γηα δηαθνπή θπθινθνξίαο – παξαθάκςεηο. 
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Πξόζζεηα ζηνηρεία 

 

1. Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

Οη ρψξνη θαη ηα δάπεδα εξγαζίαο, νη νδνί θπθινθνξίαο θαη νη πξνζβάζεηο ζην εξγνηάμην πξέπεη λα 

θαηαζθεπάδνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη αζθαιείο. 

Οη νδνί θπθινθνξίαο πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην πιάηνο 60 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ. 

Οη νδνί πξνζπέιαζεο πξνο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ρψξνπο δηαλνκήο θαη ρψξνπο εξγαιείσλ πξέπεη λα 

δηαηάζζνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε νη απαζρνινχκελνη λα κπνξνχλ λα κεηαβαίλνπλ 

θαη λα απνρσξνχλ αζθαιψο. 

 

2. Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ 

Δληφο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη νη ηζρχνληεο θαλνληζκνί αζθαινχο θπθινθνξίαο, ηφζν γηα ηελ 

θίλεζε ησλ πεδψλ φζν θαη γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ. 

Η δηέιεπζε θαη παξακνλή αηφκσλ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ απαγνξεχεηαη, εθηφο απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν 

γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ. 

Η θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηα θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλα ηκήκαηα. 

Γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ ηζρχνπλ 

νη δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο (ΚΟΚ). 

 

3. Υώξνη εγθαηαζηάζεηο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ  

Σα βαξηά εξγαιεία αζθαιίδνληαη επί ηφπνπ, ελψ ηα κηθξφηεξα (εξγαιεία ρεηξφο, κηθξνζπζθεπέο θ.ι.π.) 

απνζεθεχνληαη ζηνπο δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο κε επζχλε ησλ εξγαηψλ πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ. 

 

4. Υώξνη απνζήθεπζεο 

Γελ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία απνζεθψλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ θ.ι.π. Οη κηθξέο πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη, 

ζα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά απφ ηα ηνπηθά πξαηήξηα θαπζίκσλ. 

 

5. Υώξνη ζπιινγήο άρξεζησλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθώλ 

Σα πιηθά απηά ζα νδεγνχληαη άκεζα πξνο ηελ πιεζηέζηεξε ρσκαηεξή κέζσ θνξηεγψλ. 

 

6. Υώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ 

Γηα ηελ αιιαγή ηεο ελδπκαζίαο θαη ηε θχιαμε ησλ ελδπκάησλ πξέπεη λα δηαηίζεληαη επαξθείο θαη θαηάιιεινη 

ρψξνη. 

Γηα ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο θαη ην πφζηκν λεξφ ηζρχνπλ νη Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ θνηλσληθψλ 

Τπεξεζηψλ. 
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο κε πφζηκν λεξφ θαη 

επαξθείο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο θαη λα πξνβιέςεη θαηάιιεινπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ππφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ςχρνο, βξνρή, θαχζσλαο). 

ε εξγαζίεο ξππαξέο ή εξγαζίεο επηθίλδπλεο γηα ηελ πξφθιεζε αζζελεηψλ, πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

λίςεσο θαη θαζαξηζκνχ κε ληνπο ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο, θαζψο θαη πιχζε θαη απνιχκαλζε ησλ ζηνιψλ. 

Δληφο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο ρψξνο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θαγεηνχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε θαιή θαηάζηαζε. 

ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε πξνζηαζία πγείαο ή αζθάιεηαο ησλ εξγαδφκελσλ ην απαηηεί πξέπεη λα 

απαγνξεχεηαη ζηνπο απαζρνινχκελνπο λα ηξψλε, λα πίλνπλ ή λα θαπλίδνπλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

Οη απαζρνινχκελνη νθείινπλ λα επηκεινχληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ αηνκηθή ηνπο θαζαξηφηεηα, ηδίσο πξηλ ην 

θαγεηφ θαη πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε απφ ηνλ ηφπν εξγαζίαο. 

Οη εηδηθέο ζηνιέο εξγαζίαο πξέπεη λα αθαηξνχληαη πξηλ ην θαγεηφ θαη πξηλ ηελ αλαρψξεζε απφ ην ρψξν 

εξγαζίαο. 

Ιδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ησλ 

θαγεηψλ. 

ην εξγνηάμην ζα ππάξρεη πξφρεηξν κηθξφ θαξκαθείν γηα ηελ παξνρή ησλ πξψησλ βνεζεηψλ, ηνπνζεηεκέλν 

ζε ζέζε εχθνια πξνζηηή θαη ππφ ηελ επίβιεςε εληεηαικέλνπ πξνζσπηθνχ. Σν θαξκαθείν ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα είδε: 

 Δίδνο 

1. θεχαζκα γηα ην θάςηκν 

2. Δζπλεχζηκε ακκσλία 

3. Απνζηεηξσκέλεο γάδεο θπηία ησλ 5 εθ., 10εθ. θαη 15 εθ. 

4. Δπίδεζκνη γάδαο ησλ 0,10*2,50 

5. Σξηγσληθνί επίδεζκνη 

6. Λεπθνπιάζη ξνιφ 

7. Φαιίδη 

8. Σζηκπίδα 

9. Ύθαζκα ιεπηφ γηα θαζαξηζκφ (cleaning tissue) 

10. Αληηζεπηηθφ δηάιπκα (θαηά πξνηίκεζε κεξθνπξφρξσκν) 

11. Τγξφ ζαπνχλη εληφο πιαζηηθήο ζπκπηεζκέλεο θηάιεο 

12. Διαζηηθφο επίδεζκνο 

13. Αληηζηακηληθή αινηθή 

14. παζκνιπηηθφ 

15. Αληηνθηθφο νξφο 

16. Δλέζηκν θνξηηδνλνχρν ζθεχαζκα ησλ 100 mg (Αληηζνθ)  

17. χξηγγεο πιαζηηθέο κηαο ρξήζεσο ησλ 5 cc – ηεκ. 3 

18. χξηγγεο πιαζηηθέο κηαο ρξήζεσο ησλ 10 cc – ηεκ. 3 
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19. Γηζθία αληηδηαξξντθά 

20. Γηζθία αληηφμηλα 

Η ηαηξηθή θάιπςε ησλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ζα γίλεηαη απφ ην  ................................................................   

(ηει.  ............................................... ). 

 

7. Άιια ζεκεία, ρώξνη ή δώλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Γελ ππάξρνπλ. 

 

8. ην ηκήκα απηό ελζσκαηώλεηαη επίζεο ε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ, εθόζνλ 

αληηκεησπίδεηαη πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηά πξέπεη λα είλαη εηδηθήο κνξθήο γηα ηηο 

αλάγθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, άιιεο από απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο πεξί ηθξησκάησλ (Π.Γ. 778/80 θαη Π.Γ. 1073/81). 

Σν έξγν δελ απαηηεί εηδηθά ηθξηψκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ζπλεπψο δελ γίλεηαη επηπιένλ κειέηε γη’ απηά. 
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Καιέο πξαθηηθέο γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ 

θηλδύλνπ 

(πκπιεξσκαηηθά ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πίλαθα Γ, 

θαηαρσξίδνληαη εδψ θσηναληίγξαθα δνθηκαζκέλσλ πξαθηηθψλ θαη ιχζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο Αζθάιεηαο 

θαη Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ). 



ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. 

(Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.) 

 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ  
 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

 

ΔΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΩΝ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ 

ΤΓΑΣΩΝ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΔ 

ΑΝΟΙΞΗ, ΓΙΟΝΤΟΤ, 

ΣΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΡΟΓΟΠΟΛΗ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΟΝΤΟΤ  

 

Α – 444 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από 

ην Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ ΔΠ “Αηηηθή 2014 – 

2020“ / Π.Γ.Δ. θαη από πηζηώζεηο 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Δπηιέμηκε Γεκόζηα Γαπάλε από 

ην Δ.Π.  4.659.340,72€ 

(Κσδ. ΜIS (ΟΠ) 5001402) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΜΔ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ 

ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.): 

Σέζζεξα εθαηνκκύξηα  

πεληαθόζηεο ζαξάληα έμη ρηιηάδεο 

ελληαθόζηα ζαξάληα επξώ θαη 

εβδνκήληα δύν ιεπηά 

(4.546.940,72 €) 

 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (ΦΑΤ) 

 

ΣΜΗΜΑ Α 

 

Γεληθά ζηνηρεία έξγνπ 

Ο παξώλ Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 305/96, 

άξζξν 3, ηελ απόθαζε ΓΙΠΑΓ / 899 / 02 – ΦΔΚ 16Β / 14.1.2003 θαη ηελ Κνηλή Απόθαζε Τπνπξγώλ Π.Δ.Κ.Α. 

θαη Τ.ΜΔ.ΓΙ. 6952 / 14.2.2011 – ΦΔΚ 420Β / 16.3.2011. 

 

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ 

Σν παξόλ έξγν είλαη Τδξαπιηθό θαη Η/Μ έξγν. ην αληηθείκελό ηνπ πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή δηθηύνπ 

αθαζάξησλ πδάησλ θαη ε θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ ζηηο πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλύζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδόπνιεο 

ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ. 

 

2. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ  

Πεξηνρέο Άλνημεο, Γηνλύζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδόπνιεο ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ. 
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3. Αξηζκόο έγθξηζεο ηεο κειέηεο 

Η νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξίζ. 12430/29.03.2000 Απόθαζε Γ.. / Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

θαη ε κειέηε ηξνπνπνίεζεο ηεο ράξαμεο ιόγσ κεηαηόπηζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξίζ.   

……../………….2017 Απόθαζε Γ.. / Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

 

4. ηνηρεία ησλ θπξίσλ ηνπ έξγνπ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ θπξίσλ ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ θαηά ρξνλνινγηθή 

ζεηξά αξρίδνληαο από ηνλ αξρηθό / αξρηθνύο ηδηνθηήηεο θαη ζπκπιεξώλνληαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ έξγνπ, όπνηε επέξρεηαη θάπνηα αιιαγή ζηε ζπλνιηθή ή ζηηο επί κέξνπο ηδηνθηεζίεο: 

Ολνκαηεπώλπκν Γηεύζπλζε Ηκεξνκελία 

θηήζεσο 

Σκήκα ηνπ έξγνπ όπνπ 

ππάξρεη ηδηνθηεζία 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. Ωξσπνύ 156  100% 

    

    

 

5. ηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ ΦΑΤ 

Τπεξεζία Έξγσλ Σνκέα Απνρέηεπζεο ηεο Γηεύζπλζεο ρεδηαζκνύ & Αλάπηπμεο Έξγσλ Σνκέα 
Απνρέηεπζεο.  

 

 

6. ηνηρεία ησλ ππεύζπλσλ ελεκέξσζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ 

Ολνκαηεπώλπκν Ιδηόηεηα Γηεύζπλζε Ηκεξνκελία 

αλαπξνζαξκνγήο 
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ΣΜΗΜΑ Β 

 

Μεηξών ηνπ έξγνπ 

 

1. Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

Σν πξνηεηλόκελν δίθηπν αθαζάξησλ θαηαζθεπάδεηαη ζε όινπο ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ην ξπκνηνκηθό 

δηάγξακκα δξόκνπο, ζηελ εληόο ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο 

Άλνημεο, Γηνλύζνπ, ηακάηαο θαη Ρνδόπνιεο. Σν δίθηπν πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί από πιαζηηθνύο 

ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο SN/8 κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα, κε δηάκεηξν  

D = 600mm, D = 500mm, D = 400mm θαη D = 350mm θαη δηπινύ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ από ειαηό 

ρπηνζίδεξν δηακέηξνπ D = 250mm, θαζώο θαη ε θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ αθαζάξησλ ζηελ πεξηνρή 

ηακάηαο κέγηζηεο παξνρήο 123 lt/sec. 

Σα ζπλνιηθά κήθε ησλ ζσιελώζεσλ, παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (m) ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΔΛΑΣΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ (m) ΤΝΟΛΟ (m) 

Φ600 Φ500 Φ400 Φ350 Φ250  

1620 810 960 1680 1330 6.400 

Γηα ηελ επνπηεία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή 147 θξεαηίσλ ηα νπνία είλαη απιά 

θξεάηηα επίζθεςεο (ηύπνπ Δ) ή θαη πηώζεο. 

 

2. Παξαδνρέο κειέηεο 

Α. ΤΛΙΚΑ 

2.Α.1 Καηεγνξίεο ζθπξνδέκαηνο C10/12, C12/15,C16/20,C20/25 

2.Α.2 Καηεγνξία ράιπβα B500C 

2.Α.3 Θξαπζηό πιηθό Πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 

 

Β. ΔΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

2.Β.1 εηζκηθόηεηα πεξηνρήο II 

2.Β.2 εηζκηθή επηηάρπλζε ηνπ εδάθνπο (Α = α × g) α = 0.16 

 

Γ. ΦΟΡΣΙΑ 

2.Γ.1 Ίδην βάξνο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 25 kN/m² 

 

3. Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

Δπηζπλάπηνληαη ζε παξάξηεκα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
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ΣΜΗΜΑ Γ 

 

Δπηζεκάλζεηο 

ην παξόλ θεθάιαην αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε 

θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο 

ζπληεξεηέο – επηζθεπαζηέο ηνπ. 

 

1. Θέζεηο δηθηύσλ 

ρεηηθά κε ηηο ζέζεηο δηθηύσλ: 

1.1. ύδξεπζεο 

1.2. απνρέηεπζεο 

1.3. ειεθηξνδόηεζεο (πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο) 

1.4. παξνρήο δηαθόξσλ αεξίσλ 

1.5. αλίρλεπζεο ππξθαγηάο 

1.6. ππξόζβεζεο 

1.7. ινηπώλ δηθηύσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εληνπηζζεί ή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν 

έρνπλ γίλεη γλσζηά θαη εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο 

εξγαζίεο. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα ιεθζνύλ όιεο νη αξκόδηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελδερόκελε ύπαξμε 

ζηελ πεξηνρή ππνγείσλ θαισδίσλ κεηαθνξάο – δηαλνκήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε 

ε αθξηβήο ζέζε θαη δηαδξνκή ησλ πξνο απνθπγή θηλδύλσλ. 

Οπνηαδήπνηε απαηηνύκελε επέκβαζε ζηα δίθηπα (όπσο αλύςσζε ή δηαθνπή δηθηύνπ) ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

κόλν από ηελ αξκόδηα ππεξεζία, κεηά από έγγξαθε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ. Η αλύςσζε ή άιιε 

επέκβαζε επί ησλ ηδησηηθώλ γξακκώλ, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ππό αξκνδίσλ αδεηνύρσλ 

ειεθηξνιόγσλ. 

 

2. εκεία ησλ θεληξηθώλ δηαθνπώλ 

Γηα ηε γεληθή δηαθνπή ησλ δηαθόξσλ παξνρώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ 1 δελ ππάξρεη νπδεκία 

επηζήκαλζε. 

 

3. Θέζεηο πιηθώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν 

ρεηηθά κε ηα πιηθά: 

3.1. ακίαληνο θαη πξντόληα απηνύ 

3.2. παινβάκβαθαο 

3.3. πνιπνπξεζάλε 

3.4. πνιπζηεξίλε 

3.5. άιια πιηθά 

δελ ππάξρεη νπδεκία επηζήκαλζε 
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4. Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ έξγνπ 

ρεηηθά κε ηδηαηηεξόηεηεο ζην ζύλνιν ή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (π.ρ. πεξηπηώζεηο πξνθαηαζθεπήο, 

πξνέληαζεο, ζεκεηαθώλ θνξηίσλ, θ.ι.π.) νπδεκία επηζήκαλζε ππάξρεη. 

 

5. Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ 

Όιεο νη εξγαζίεο γίλνληαη ζην ύπαηζξν θαη ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη πεξηβάιινπζεο 

νδνί. 

 

6. Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 

Οπδεκία επηζήκαλζε δηόηη ην ππό κειέηε έξγν δελ πεξηιακβάλεη ηηο πξναλαθεξόκελεο πεξηνρέο. 

 

7. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε 

Οπδείο ρώξνο ππάξρεη. 

 

8.  Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ 

Οπδεκία. 

 

9. Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία 

ε όηη αθνξά ζπζηήκαηα πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία (γηα ιόγνπο π.ρ. εμαεξηζκνύ, 

απαγσγήο αεξίσλ, απνκάθξπλζεο πδάησλ, θ.ι.π.) αλαθέξεηαη όηη δελ απαηηνύληαη. 
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ΣΜΗΜΑ Γ 

 

Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία 

ην ηκήκα απηό θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε θαη απνθπγή θηλδύλσλ θαηά ηηο 

ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο, θ.ι.π.) θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. Μπνξνύλ εδώ λα 

αλαθεξζνύλ π.ρ. θαηά πόζν έλα θηίζκα δηαζέηεη από θαηαζθεπήο κεραληζκό ή εγθαηάζηαζε γηα ηελ 

εθηέιεζε επηζθεπώλ ζηηο εμσηεξηθέο ηνπ επηθάλεηεο, ή αλ ππάξρνπλ πξνβιέςεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηέηνηνπ κεραληζκνύ, πνηεο θαη ζε πνηα ζεκεία θ.ι.π. 

 

1. Δξγαζίεο ζε ζηέγεο 

ην ππό κειέηε έξγν δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο εξγαζίεο. 

 

2. Δξγαζίεο ζηηο εμσηεξηθέο όςεηο ηνπ έξγνπ θαη ζηνπο θσηαγσγνύο 

ην ππό κειέηε έξγν εθηεινύληαη εξγαζίεο ζηηο όςεηο ηζόγεηνπ θηηξίνπ. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ρακειά 

ηθξηώκαηα κέρξη ην πνιύ 3,00m ύςνο. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη όια ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθαινύο 

ηνπνζέηεζήο ηνπο θαη απνθπγήο θαηάξξεπζεο. 

 

3. Δξγαζίεο ζε ύςνο ζην εζσηεξηθό ηνπ έξγνπ 

ην ππό κειέηε έξγν εθηεινύληαη εξγαζίεο ζηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηζόγεηνπ θηηξίνπ. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ρακειά ηθξηώκαηα κέρξη ην πνιύ 3,00m ύςνο. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη όια ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθαινύο 

ηνπνζέηεζήο ηνπο θαη απνθπγήο θαηάξξεπζεο. 

 

4. Δξγαζίεο ζε θξεάηηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο 

Η παξνύζα νδεγία αλαθέξεηαη ζε εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο αζθπμίαο, πληγκνύ θαη 

έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο. 

Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο πξνβιέπνληαη νξύγκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αγσγώλ θαη ηελ θαηαζθεπή 

ησλ θξεαηίσλ αθαζάξησλ. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη όια ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθαινύο αληηζηήξημεο ησλ 

πξαλώλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επζηάζεηαο ηνπο θαη ηελ απνθπγή θαηάξξεπζεο. 

Γηα ηα βάζε αληηζηήξημεο θαηά ηελ εθζθαθή  ηάθξσλ ή νξπγκάησλ επηκεθώλ ή κεκνλσκέλσλ, ηζρύνπλ ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ Δ.ΣΔ.Π. ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-08-01-03-01:2009.  

Η αληηζηήξημε παξαιείπεηαη εάλ ε εθζθαθή πξαγκαηνπνηείηαη ζε βξάρν, ή ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ε ηζνξξνπία 

ησλ πξαλώλ έρεη εμαζθαιηζηεί κε θαηάιιειεο θιίζεηο. 

Η αληηζηήξημε πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ θαη εάλ ππάξρεη αλάγθε, κε 

θαηάιιειε κέζνδν ή κε κεραληθά κέζα εμ απνζηάζεσο, ρσξίο ηελ είζνδν ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζθάκκα. 

Γηα ηελ παξεκπόδηζε πηώζεο πιηθώλ, εξγαιείσλ θαη αληηθεηκέλσλ πάζεο θύζεσο ζην ζθάκκα πξέπεη ηα ρείιε 

ηεο εθζθαθήο λα πεξηβάιινληαη από θξάζπεδα ύςνπο 15 cm, ε δε επέλδπζε ηεο ηάθξνπ ή ηνπ θξέαηνο ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη λα εμέρεη από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, λα εμέρεη ηνπιάρηζηνλ θαηά 15 cm. 

Σα πξντόληα εθζθαθήο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 60 cm από ην ρείινο ηνπ 

νξύγκαηνο. Καηά ηηο εθζθαθέο ζε νδνύο ή θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά πεξίπησζε 

θαη ηα αληίζηνηρα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο. 
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Δλ γέλεη ηα θξεάηηα (ή θξέαηα δεμακελώλ αληιηνζηαζίνπ) κε βάζνο κεγαιύηεξν ησλ νθηώ κέηξσλ, πξέπεη 

λα θσηίδνληαη δηα ηερλεηνύ θσηηζκνύ, κε εηδηθέο ιπρλίεο πνπ θέξνπλ πξνζηαηεπηηθό πιέγκα ηεξνπκέλσλ 

ησλ δηαηάμεσλ πεξί ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Καηά ηε θάζε ζπληήξεζεο ηνπ δηθηύνπ απαηηείηαη πξηλ ηνλ θαζαξηζκό ησλ θξεαηίσλ λα αλνίγνπλ ηα θαπάθηα 

γηα ηνλ εμαεξηζκό απηώλ. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε θσηηάο γηα εξγαζίεο πιεζίνλ ή εληόο ησλ θξεαηίσλ. Δάλ 

απαηηεζεί ε θαηάβαζε πξνζσπηθνύ εληόο ηνπ θξεαηίνπ γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή θαζαξηζκνύ, απαηηείηαη ε 

ρξήζε εηδηθήο κάζθαο θαη θόξκαο εξγαζίαο. 

Αλαιπηηθόηεξα επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα: 

 

5. Πξόιεςε αηπρεκάησλ 

5.1 Αλύςσζε θνξηίσλ 

Υξεζηκνπνίεζε αλπςσηήξα γηα ηελ αλύςσζε βαξεηώλ αληηθεηκέλσλ θαη απνθπγή βίαησλ θηλήζεσλ. Οη 

ρεηξηζκνί θαη κεηαθνξά βαξεηώλ αληηθεηκέλσλ είλαη αηηία ησλ πην ζπρλώλ αηπρεκάησλ. 

Οη θάδνη εμαγσγήο ησλ πιηθώλ εθζθαθήο από ηα ζθάκκαηα θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα 

αλαζύξνληαη δηα βαξνύιθνπ ή άιιεο αλπςσηηθήο κεραλήο θαη λα κελ πιεξνύληαη κέρξη ησλ ρεηιέσλ. 

Η αλάξηεζε ησλ θάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή θαηαθόξπθα θαη ζην θέληξν ηεο θνηιόηεηαο ηνπ 

εθζθαπηόκελνπ ρώξνπ. 

 

5.2 Πηώζεηο 

Πξνζνρή θαηά ηε ρξήζε θαηαθόξπθεο ζθάιαο ή λαπηηθνύ ηύπνπ. Σνπνζέηεζε θπθιηθνύ θηγθιηδώκαηνο γύξσ 

από ζθάιεο λαπηηθνύ ηύπνπ, αλ είλαη ςειόηεξεο από 3 m. Όηαλ ππάξρνπλ εληόο ησλ θξεαηίσλ θιίκαθεο, 

απηέο πξέπεη λα είλαη αζθαιώο πξνζαξκνζκέλεο θαη νη βαζκίδεο λα κελ απέρνπλ πεξηζζόηεξν από 25 cm 

κεηαμύ ηνπο. Κιίκαθεο από ζρνηληά επηηξέπνληαη κόλν ζε θξεάηηα κε βάζε κηθξόηεξα ησλ 10 m θαη πξέπεη λα 

είλαη ζηέξεα πξνζαξκνζκέλεο θαη ζηα δύν άθξα ηνπο. 

Σα θνξεηά εξγαιεία πξέπεη λα μαλακπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπο κεηά ηε ρξήζε. Πξέπεη λα απνθεύγεηαη 

παξνπζία γξάζνπ, ιαδηνύ θαη πάγνπ ζηνπο δηαδξόκνπο επίζθεςεο, ζηα ζθαινπάηηα θαη ζηηο ζθάιεο. 

Σα θξεάηηα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα ή εθνδηαζκέλα κε θηγθιίδσκα, θαζώο θαη λα ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο 

πνπ λα πξνηξέπνπλ ζε πξνζνρή, όπνπ ρξεηάδεηαη. Οη πηώζεηο απνηεινύλ ηε δεύηεξε πην ζπρλή αηηία 

αηπρεκάησλ κεηά ηελ αλύςσζε θνξηίσλ. 

 

5.3 Σξαπκαηηζκνί 

Σα θαιύκκαηα ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα κεηαθηλνύληαη κε έλα αλπςσηή κε άγθηζηξν παξά κε θάπνην κνριό. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην θάιπκκα δελ είλαη πνιύ βαξύ, ν πην ζίγνπξνο ηξόπνο είλαη λα ζπξζεί νξηδόληηα 

καθξηά από ην θξεάηην. Πξέπεη λα απνθεύγεηαη λα αθήλεηαη ην ζηόκην ηνπ θξεαηίνπ κεξηθώο αλνηρηό. 

Υξήζε γαληηώλ εξγαζίαο όηαλ γίλνληαη ρεηξηζκνί κε κεγάια θαη βαξηά αληηθείκελα. 

Δθνδηαζκόο κε κεηαιιηθά πιέγκαηα όισλ ησλ ηκεκάησλ θίλεζεο ησλ κεραλεκάησλ. Πξέπεη λα θσηίδεηαη 

θαηάιιεια ν ρώξνο εξγαζίαο θπζηθά ή ηερλεηά. 

 

5.4 Αηπρήκαηα θαη ζνθ πνπ νθείινληαη ζηνλ ειεθηξηζκό 

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη όια ηα επηβαιιόκελα κέηξα ώζηε λα απνθιείεηαη ε πξνζέγγηζε εξγαδόκελσλ ζε 

ειεθηξνθόξνπο αγσγνύο αζρέησο ηάζεσλ απηώλ. 

Πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ιαζηηρέληα παηάθηα κπξνζηά από ηνπο ειεθηξηθνύο δηαθόπηεο. 
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Απνζύλδεζε ηνπ θπξίνπ δηαθόπηε ειέγρνπ όηαλ γίλνληαη εξγαζίεο ζε έλα θηλεηήξα ή άιιε ειεθηξηθή 

ζπζθεπή. 

Φξνληίδα ώζηε όινο ν ειεθηξηθόο εμνπιηζκόο λα έρεη θαιά γεησζεί θαη όιεο νη εμσηεξηθέο ειεθηξηθέο 

θαισδηώζεηο λα είλαη κνλσκέλεο. 

 

5.5 Ππξθαγηέο 

Δθνδηαζκόο ηνπ εξγνηαμίνπ κε έλα επαξθή αξηζκό ππξνζβεζηήξσλ δηαθόξσλ ηύπσλ, γηα θάζε ελδερόκελν 

ηύπν θσηηάο. Οη ππξνζβεζηήξεο ζόδαο ή λεξνύ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ππξθαγηέο πνπ 

νθείινληαη ζε θαύζε μύινπ, ραξηηνύ ή πιαζηηθήο ύιεο, ελώ γηα εύθιεθηα πγξά, αέξηα θαη ιηπαληηθά έρνπκε 

θαιύηεξα απνηειέζκαηα κε ππξνζβεζηήξεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζηεξεώλ ρεκηθώλ πιώλ ή αθξνύ. 

Γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηελ απνθπγή κεγαιύηεξσλ βιαβώλ ζηνλ εμνπιηζκό, νη ππξθαγηέο πνπ 

νθείινληαη ζε βξαρπθύθισκα πξέπεη λα ζβήλνληαη κε ππξνζβεζηήξεο πνπ πεξηέρνπλ κε αγώγηκε ύιε, όπσο 

CO2, νξηζκέλα άιια ζηεξεά ρεκηθά θαη ηεηξαρισξάλζξαθα. 

Θα πξέπεη επίζεο λα έρνπκε ζνβαξά ππ’ όςε όηη απηνί πνπ δελ έρνπλ αλαιάβεη ηελ ππξόζβεζε, όηαλ 

βξίζθνληαη ζε κέξε πνπ δελ αεξίδνληαη θαιά, αλ δελ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κέζα αζθαιείαο, θηλδπλεύνπλ 

από ιηπνζπκία ιόγσ έιιεηςεο νμπγόλνπ, ή αζθπμία πνπ νθείιεηαη ζε επηθίλδπλνπο θαπλνύο πνπ 

δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ θαύζε. 

 

5.6 Σερλεηά κέηξα αζθαιείαο 

Υξήζε δώλεο αζθαιείαο γηα εξγαζία ζε θξεάηηα, δεμακελέο ή άιιεο θαηαζθεπέο κε βάζνο κεγαιύηεξν από 

2.5 – 3.0 m. Γύν άηνκα πξέπεη λα είλαη ζε αλακνλή, γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ εξγάηε ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

Βεβαίσζε όηη όινη έρνπλ νδεγίεο πξώησλ βνεζεηώλ, όηη είλαη δηαζέζηκα ηα λνύκεξα ηειεθώλσλ νξηζκέλσλ 

γηαηξώλ, ηνπ λνζνθνκείνπ, ηεο ππξνζβεζηηθήο, αζζελνθόξνπ θαη ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο. 

 

6. Πξόιεςε από κνιύλζεηο 

Σα ιύκαηα απνηεινύλ ζαθώο πεγή θηλδύλνπ ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ πεξίπησζε ζπλάληεζεο 

θαηά ηελ θαηαζθεπή δηθηύσλ ιπκάησλ ή βόζξσλ. Τπάξρεη θίλδπλνο κνιπζκαηηθώλ αζζελεηώλ, όπσο 

ηπθνεηδήο ππξεηόο, παξαηπθνεηδήο ή δπζεληεξία, θαζώο θαη ηθηεξηθέο κνιύλζεηο, όπσο θαη ηέηαλνο. 

Δίλαη απαξαίηεην λα παξζνύλ ηα παξαθάησ πξνιεπηηθά κέηξα: 

 Πόζηκν λεξό 

Σν πόζηκν λεξό πξέπεη λα είλαη αζθαιέο. Γη’ απηό ην ιόγν πξέπεη λα απνθεύγεηαη νπνηαδήπνηε δηαζηαύξσζε 

ησλ ζσιήλσλ λεξνύ ηξνθνδνζίαο κε ζσιήλεο ιπκάησλ ή λεξνύ αξδεύζεσο. 

Γηαζηαπξώζεηο απηνύ ηνπ είδνπο δελ πξέπεη λα επηηξέπνληαη νύηε θαλ κειινληηθά 
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 Πξώηεο βνήζεηεο 

Πξέπεη λα ππάξρεη ζε δηάζεζε εμνπιηζκόο πξώησλ βνεζεηώλ γηα ηελ άκεζε αληηκεηώπηζε κηθξώλ ηξαπκάησλ. 

Δθηόο εάλ πξόθεηηαη γηα θάηη πνπ δελ είλαη θαζόινπ ζνβαξό, ν ηξαπκαηίαο ζα πξέπεη λα νδεγείηαη θαηεπζείαλ 

ζε θάπνην γηαηξό. 

 Δκβνιηαζκόο 

Όινη νη εξγαδόκελνη ζα πξέπεη πεξηνδηθά λα εκβνιηάδνληαη ελάληηα ζηνλ ηύθν θαη ηνλ ηέηαλν. 

 Αηνκηθέο πξνθπιάμεηο 

Πξέπεη λα πιέλνληαη ηα ρέξηα κε δεζηό λεξό θαη ζαπνύλη πξηλ ην θαγεηό ή ην θάπληζκα. 

 

7. Πξόιεςε αηπρεκάησλ πνπ νθείινληαη ζε έιιεηςε νμπγόλνπ 

Ο αέξαο θαλνληθά πεξηέρεη 21% θ.ν. νμπγόλν θαη 79% άδσην. Όηαλ ε ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ πέζεη θάησ 

από 15%, ηόηε ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ζεσξνύκε όηη έρνπκε «πεξηβάιινλ θησρό ζε 

νμπγόλν». 

 

7.1 Αηηία έιιεηςεο νμπγόλνπ 

Μπνξεί λα ππάξρεη έιιεηςε νμπγόλνπ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πνπ δελ αεξίδεηαη θαιά, όπσο έλα θξεάηην ή 

έλα αληιηνζηάζην, πνπ ζπλνδεύεηαη από κηα κεξηθή ππνθαηάζηαζε ηνπ αέξα από άιιν αέξην, είηε είλαη 

ηνμηθό, είηε όρη. 

Η έιιεηςε νμπγόλνπ κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζηελ απνδόκεζε ηεο νξγαληθήο ύιεο. Γεληθά, ειιηπήο αεξηζκόο 

ελόο θιεηζηνύ ρώξνπ ζπλνδεύεηαη από έιιεηςε νμπγόλνπ. 

 

7.2 Δληνπηζκόο έιιεηςεο νμπγόλνπ 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο ηηκήο ηνπ νμπγόλνπ ρξεζηκνπνηείηαη έλα όξγαλν εθνδηαζκέλν κε αλαξξόθεζε, κε ζηόκην 

δεηγκαηνιεςίαο θαη έλα ζσιήλα πίεζεο. 

Γελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη αλακκέλνο ππξζόο αζθαιείαο, όπσο ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηα νξπρεία. 

Να εμαιείθεηαη, αλ ππάξρεη, ην ζπζζσξεπκέλν αέξην αεξίδνληαο θαιά ηνπο θιεηζηνύο ρώξνπο. 

ηα θξεάηηα θαη ηα αληιηνζηάζηα ν αεξηζκόο κπνξεί λα γίλεη κε: 

 πεπηεζκέλν αέξα, πνπ ν αγσγόο πξνζαγσγήο ηνπ πξέπεη λα επηκεθπλζεί κέρξη ην ππζκέλα ηνπ ρώξνπ. 

 θνξεηό θπζεηήξα κε έλαλ αγσγό παξνρήο αέξα πνπ εηζέξρεηαη ζην ρώξν. Ο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο ηνπ 

θπζεηήξα πξέπεη λα είλαη αληηεθξεθηηθνύ ηύπνπ, δηαθνξεηηθά ε εκθύζεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη έμσ από 

ην άλνηγκα θαη κηα απόζηαζε από απηό γύξσ ζηα 3 m. Γηα λα επηηεπρζεί ε θπθινθνξία ηνπ αέξα, ζα 

πξέπεη λα είλαη αλνηρηέο όιεο νη δηαζέζηκεο δίνδνη ηεο δεμακελήο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ρώξνπ. 

Ιδηαίηεξα γηα ηνπο πγξνύο ζαιάκνπο ησλ αληιηνζηαζίσλ, όπνπ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

απόζκεζεο, ν αεξηζκόο κπνξεί λα γίλεη κε ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο 

απόζκεζεο, γηα δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ κηζήο ώξαο πξηλ ηελ είζνδν ηνπ πξνζσπηθνύ ζηνλ πγξό ζάιακν, γηα 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή επηζθεπώλ. 

 

8. Πξόιεςε αηπρεκάησλ πνπ νθείινληαη ζε βιαβεξά αέξηα ή αηκνύο 

Θεσξείηαη βιαβεξό ην αέξην ή ν αηκόο πνπ κπνξεί άκεζα ή έκκεζα λα πξνζβάιεη ηελ πγεία ή λα 

θαηαζηξέςεη ηελ όξαζε ηνπ αλζξώπνπ πξνθαιώληαο ππξθαγηά, έθξεμε, αζθπμία ή ιηπνζπκία. 

Η αζθπμία πνπ πξνθαιεί ην αέξην κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θάπνηα ρεκηθή αληίδξαζε, όπσο ζηε πεξίπησζε ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αηκνζθαηξίλε ηνπ αίκαηνο πξνθαιεί έιιεηςε νμπγόλνπ, 
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είηε ζε κεραληθά αίηηα, όπνπ ε παξνπζία ελόο αεξίνπ πξνθαιεί ηε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο θησρνύ ζε 

νμπγόλν. 

8.1 Έθξεμε εύθιεθηνπ αεξίνπ 

Σέζζεξηο είλαη νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο έθξεμεο: 

 Παξνπζία εύθιεθηνπ πγξνύ. 

 Παξνπζία αέξα (νμπγόλνπ). 

 Γεκηνπξγία κίγκαηνο αεξίνπ θαη νμπγόλνπ, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο. 

 Πεγή έλαπζεο (αλαπηήξαο, ζπίζα θ.ι.π.). 

Όια ηα εύθιεθηα αέξηα θαη ηα κείγκαηά ηνπο παξνπζηάδνπλ έλα κέγηζην θαη έλα ειάρηζην όξην 

εθξεθηηθόηεηαο, πνπ εμαξηάηαη από ηελ επί ηνηο εθαηό ζπγθέληξσζε ζε όγθν ηνπ αεξίνπ ζηνλ αέξα. Η πην 

θησρή ζπγθέληξσζε ζε αέξην ηνπ κίγκαηνο κε αέξα πνπ κπνξεί λα πξνζθαιέζεη έθξεμε αληηζηνηρεί ζην 

ειάρηζην όξην, ελώ ε πην πινύζηα ζπγθέληξσζε ζε αέξην ηνπ κίγκαηνο κε αέξα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

έθξεμε αληηζηνηρεί ζην κέγηζην όξην. ην ελδηάκεζν απηώλ ησλ δύν νξίσλ έρνπκε εθξεθηηθό κίγκα. 

 

8.2 Πεγέο ηνμηθώλ αεξίσλ θαη αηκώλ 

Σα θξεάηηα, ηα αληιηνζηάζηα, νη βόζξνη ή νη θιεηζηέο δεμακελέο. Οη θαηαζθεπέο πνπ είλαη εξκεηηθά θιεηζηέο 

δελ πξέπεη λα ζεσξνύληαη αζθαιείο, αλ δελ έρνπλ ειεγρζεί πξηλ. 

 

8.3 Μέηξα πξόιεςεο 

 ηα θξεάηηα θαη ζηηο δεμακελέο πξέπεη λα γίλνπλ νη αθόινπζεο επηζεκάλζεηο. 

– Δλδερόκελε παξνπζία εύθιεθησλ ε εθξεθηηθώλ αεξίσλ θαη αηκώλ (κέζσ αληρλεπηώλ αεξίσλ 

θαύζεο). 

– Δλδερόκελε παξνπζία πδξόζεηνπ (κε ηε ρξήζε ζρεηηθώλ θηαιηδίσλ). 

– Παξνπζία δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ πεξίπησζε δηαξξνήο βηναεξίνπ (κε ηε ρξήζε θηαιηδίσλ 

αλίρλεπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα). 

– Απνπζία νμπγόλνπ (κε ην ζρεηηθό αληρλεπηή). 

– Παξνπζία παξάμελσλ νζκώλ ή θαηλόκελσλ εξεζηζκνύ ησλ νθζαικώλ. 

 ε θιεηζηνύο ρώξνπο 

– Υξήζε ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ αληηεθξεθηηθνύ ηύπνπ, απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο θαη γπκλήο 

θιόγαο. 

 

9. Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο εξγαζίεο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Καηά ηε θάζε ζπληήξεζεο ηα κέηξα 

πξνθύιαμεο θαη αληηκεηώπηζεο αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην. 
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ΣΜΗΜΑ Δ 

 

Πξόγξακκα αλαγθαίσλ επηζεσξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπ  

ε κεληαία βάζε ζα πξέπεη ην έξγν λα επηζεσξείηαη από εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν. 

Οη βιάβεο πνπ ηπρόλ ζα δηαπηζηώλνληαη, ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαη λα επηδηνξζώλνληαη άκεζα. 
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