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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Άξζξν 1ν: Αληηθείκελν 

1. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε πιήξεο εθηέιεζε ηνπ έξγνπ "Σνπνζέηεζε λέσλ 

παξνρώλ θαη εξγαζίεο Γηθηύνπ Ύδξεπζεο ζε πεξηνρέο αξκνδηόηεηαο Σνκέα Ηξαθιείνπ ηεο 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.", φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. 

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

ηνπ. 

2. Αληηθείκελν ηεο Δ..Τ. 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.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.), ζα θαηαζθεπαζηεί ην παξαπάλσ έξγν. 

3. Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ θάζε νκάδαο είλαη νη ηηκέο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνζθεξνκέλνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ηεο θάζε νκάδαο ζηηο ηηκέο ηνπ 

ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 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 ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.4412/2016 , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ. 

5. Γηα ηπρφλ κεηαβνιέο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο έξγνπ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 156 

ηνπ Λ.4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

 

Άξζξν 2ν: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνπλ θπξίσο ηνλ νξζφ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη ηελ απαηηνχκελε 

πνηφηεηα ησλ πιηθψλ. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, 

θαηαζθεπή, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζφδνπο / δνθηκέο θ.ι.π.), ζα εθαξκφδνληαη κε ζεηξά ηζρχνο νη 

θάησζη πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ζρεηηθφ ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ: 

1. νη αλαθεξφκελεο ηζρχνπζεο εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Δ.Σ.Δ.Π.) θαη νη Πξνζσξηλέο 

Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Δ.ΣΔ.Π.), 

2. νη αλαθεξφκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. (γηα αληηθείκελα πνπ δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηηο ππάξρνπζεο Δ.Σ.Δ.Π.), 
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3. ηα ζεζκνζεηεκέλα ελαξκνληζκέλα πξφηππα, φπσο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα IV ηνπ Σηκνινγίνπ 

Κειέηεο, θαζψο θαη ζην Παξάξηεκα 4 ηεο ΓΗΠΑΓ / νηθ / 356 / 04.10.2012, 

4. ηα ινηπά ηζρχνληα επξσπατθά πξφηππα θαη, απνπζία απηψλ, ηα δηεζλή πξφηππα ISO θαη ηα εζληθά 

πξφηππα (EΙΟΣ, ASTM, BS, DIN, θιπ). 

 

Άξζξν 3ν: Μειέηε ησλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

1.  Ο 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.ΤΓ.Α.Π. 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. Παξάιεηςε 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. ρέδηα ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ ζα ρνξεγνχληαη ζηνλ Αλάδνρν καδί κε θάζε 

εληνιή αλάζεζεο έθαζηνπ επηκέξνπο έξγνπ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

2. Δθφζνλ ν ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ ζπνξαδηθψλ έξγσλ δελ θαιχπηεηαη ζαθψο απφ ηηο 

ππάξρνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα ρνξεγεί εγθαίξσο ζπκπιεξσκαηηθά 

θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα.  

3. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αζπκθσλία ζηα ρνξεγνχκελα απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ζρέδηα (ζθίηζα, 

δηαηνκέο θ.ι.π.) εθηέιεζεο απηνηεινχο ζπνξαδηθνχ έξγνπ, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη 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 Τπεξεζία. Θαηά ηα ινηπά, έρνπλ εθαξκνγή φζα νξίδνληαη 

ζηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ Άξζξνπ 138 ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη. 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο, βειηηψζεηο θ.ι.π., ζε επηκέξνπο 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζή ηνπ λα ππνβάιεη 

ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πιήξε κειέηε ησλ παξαπάλσ γηα έγθξηζή ηνπο απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

5. Όζνλ αθνξά ζηηο επαλαθνξέο νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ κεηά απφ εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί 

απφ ζπλεξγεία ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ρνξεγεί ζηνλ Αλάδνρν θαηάινγν, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη πξνκεηξεηηθά 

ζηνηρεία – δηαζηάζεηο ησλ επεκβάζεσλ, πξνθεηκέλνπ ε επέκβαζε λα γίλεη έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά. 

Ο Αλάδνρνο εκεξεζίσο ιακβάλεη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία έληππα αλά θαηεγνξία θαη είδνο εξγαζηψλ, 

ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη πξνκεηξεηηθά ζηνηρεία θαη δηαζηάζεηο ησλ επεκβάζεσλ, ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεη κε ηηο αθξηβείο ζέζεηο θαη ην είδνο ησλ επεκβάζεσλ πνπ ζα εθηειέζεη, θαζψο θαη 

κε ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία απηψλ. εκεηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία απηά ζα θαηαρσξνχληαη ζε εκεξήζηα 

βάζε αλά επέκβαζε θαη ζε ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο ζε εβδνκαδηαία βάζε. Δλδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά ζην Παξάξηεκα Σ ηεο παξνύζαο πεξηιακβάλνληαη "ρέδηα" εληύπσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ δε ρνξεγνχληαη πιήξε ζηνηρεία (φπσο παξαπάλσ), αιιά απηά δίλνληαη κε πξνθνξηθή 

εληνιή, fax, e – mail, θ.ι.π., απηφ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ, 

ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 
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Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο αλά εληνιή εξγαζίαο επαλαθνξά, λα ζπληάζζεη ζθαξίθεκα κε πιήξε 

ζηνηρεία εμάξηεζεο θαη απνηχπσζεο ησλ ζεκείσλ θαη ηνπο είδνπο ηεο επαλαθνξάο. 

απφ απηφλ έξγα. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηε δηάζεζε ηνπ απαηηνύκελνπ πξνζσπηθνύ (ηνπιάρηζηνλ ελόο 

αηόκνπ κε ηηο απαηηνύκελεο γλώζεηο ρεηξηζκνύ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή) θαη εμνπιηζκνύ 

(π.ρ. Η/Τ, scanners θ.ι.π.) γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εθαξκνγώλ πνπ ήδε δηαζέηεη ή πξόθεηηαη 

λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ε Τπεξεζία (π.ρ. εθαξκνγή βιαβώλ , PORTAL ύδξεπζεο θ.ι.π.), γηα ηα 

ήδε εθηειεζκέλα από απηόλ έξγα. 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεξαξρεί ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη θαζνξίδεη ην ρξφλν θαη ην είδνο ησλ πξνο 

εθηέιεζε επεκβάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ, ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο επίβιεςεο.  

 

Άξζξν 5ν:  Πξνζεζκίεο – Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο – Οξγαλόγξακκα εξγνηαμίνπ – 

Ηκεξνιόγην Έξγνπ – Δηδηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο, εληφο 

ηξηάληα (30) κελώλ (ζπλνιηθή πξνζεζκία), απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, κε 

ελδηάκεζεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ Άξζξνπ 147 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο 

ηζρχεη. 

2. Οη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο είλαη νη ελδεηθηηθέο, νη νπνίεο ηίζεληαη επαθξηβώο ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

παξφληνο Άξζξνπ ηεο Δ..Τ., ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ Αλάδνρν απνξξνθήζεηο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Οη πξνζεζκίεο απηέο ζα ηεξεζνχλ ππνρξεσηηθά ζην 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο θαη ζα εγθξηζεί ηειηθά απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

3. Όιεο νη πξνζεζκίεο αξρίδνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηηο ελδεηθηηθέο 

ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 147 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απνξξφθεζε απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο 

εξγνιαβίαο, σο εμήο: 

Ζ ειάρηζηε δηκεληαία απνξξφθεζε γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ έξγνπ ζα είλαη 4,0% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. ηε ζπλέρεηα γηα ηα επφκελα ηξία εμάκελα, ε ειάρηζηε δηκεληαία  

απνξξφθεζε ζα είλαη 7%  ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη κε ην πέξαο ηεο ζχκβαζεο ζα 

έρεη απνξξνθεζεί ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν. 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεξαξρεί ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη θαζνξίδεη ην ρξφλν θαη ην είδνο ησλ πξνο 

εθηέιεζε επεκβάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ. Δηδηθφηεξα, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κεηά απφ 

ζρεηηθή Απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Γηθηχνπ Ύδξεπζεο, δχλαηαη λα θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν πίλαθα έξγσλ 

δηθηχνπ πνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα απαηηείηαη λα πινπνηεζνχλ εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

Δλαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ε δπλαηφηεηα εληνιήο γηα επαχμεζε ησλ 

ζπλεξγείσλ ηνπ Αλαδφρνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ επηπιένλ αλάγθεο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., ρσξίο ν 

Αλάδνρνο λα δηθαηνχηαη θακίαο επηπιένλ απνδεκίσζεο. 

5. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα δίλεη ζηνλ Αλάδνρν επηκέξνπο πίλαθεο εξγαζηψλ ζπνξαδηθψλ 

έξγσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, αιιά θαη ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ 

έξγνπ. 

6. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ θάζε δηαθνπή πδξνδφηεζεο ζηα αθίλεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, λα 

πξνβαίλεη ζε ζπξνθφιιεζε αλαθνηλψζεσλ κε έληππα πνπ ζα παξέρνληαη απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., κε ηηο 

νπνίεο ζα ελεκεξψλεη ηνπο θαηνίθνπο γηα ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ηε δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο ηεο 

πδξνδφηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ. 
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7. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζχκθσλα κε ην Άξζξν145 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη, λα ζπληάμεη 

ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο Δ..Τ. ην νπνίν ζα 

αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Δ..Τ. θαη ζα είλαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλν κε ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ (Π.Π.Δ.). 

Ζ ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Α ηεο ΔΤ, ζα 

ππνβάιιεηαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνηθηιία θαη ην εχξνο ησλ ζπνξαδηθψλ έξγσλ, ελψ ε ρξνληθή 

εμέιημή ηνπο ζα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

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

ζχκβαζεο θαη ζα είλαη πξνζαξκνζκέλν έηζη ψζηε ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο 

ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ 

Άξζξνπ 145 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

Ζ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζε 

έληππε κνξθή ζε ηξία (3) αληίγξαθα. 

8. Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη 

ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία: 1) ρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη 2) Φάθειν αζθάιεηαο θαη πγείαο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 305/96 (ΦΔΘ 212Α / 29.8.96), ζηελ ππ' αξηζκ. ΓΗΠΑΓ / ΟΗΘ / 889 / 

27.11.02 απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ΦΔΘ 16Β / 14.01.03), ε νπνία επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα Γ ηεο 

παξνχζαο Δ..Τ., ζηε ινηπή ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηα Άξζξα 24 θαη 25 θαη 

ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο Δ..Τ. 

9. Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.), ζχκθσλα κε 

ηα αλαθεξφκελα ζην Πξφηππν ISΟ 10005 ή ζε θάπνην άιιν απφ ηα δηεζλψο απνδεθηά Πξφηππα 

Πνηφηεηαο θαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο Δ..Τ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηε ζχληαμε θαη εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο 

Έξγνπ (Π.Π.Δ.), είηε έρεη πηζηνπνηεζεί ζε θάπνην απφ ηα δηεζλψο απνδεθηά Πξφηππα Πνηφηεηαο είηε φρη 

(π.ρ. ISΟ 9001). 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ, ζε δχν (2) αληίηππα ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. Ζ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη έλα εγθεθξηκέλν 

αληίηππν ζηνλ Αλάδνρν κε ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο. 

Θάζε πηζαλή αλαζεψξεζε ηνπ παξαπάλσ Π.Π.Δ. πνπ ζα απαηηεζεί λα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ, απφ ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ζα ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Θαηά ηα 

ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο ππ' αξηζ. ΓΔΔΠΠ ΟΗΘ 502 / 13.10.2000, ΓΗΠΑΓ / ΟΗΘ / 611 / 

24.7.2001 θαη ΓΗΠΑΓ / ΟΗΘ / 12 / 13.1.2009 απνθάζεηο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη ζην Άξζξν 158 ηνπ Λ. 

4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

10. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία απνθαίλεηαη χζηεξα απφ έιεγρν γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θ.ι.π., φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν145 ηνπ Λ. 4412/2016, έγθαηξα θαη κάιηζηα 

κέζα ζε δεθαπέληε (15) κέξεο απφ ηελ ππνβνιή, κε έθδνζε ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Δπίζεο, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία απνθαίλεηαη χζηεξα απφ έιεγρν γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ή 

ζπκπιεξψζεηο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή, κε έθδνζε ζρεηηθήο εγθξηηηθήο 

απφθαζεο κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη: ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο. 

ε πεξίπησζε παξαηεξήζεσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο επί ησλ αλσηέξσ πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ 

ηνλ Αλάδνρν, απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα αλαζπληάμεη πεξηιακβάλνληαο ηηο αλσηέξσ παξαηεξήζεηο. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Π.Γ. 305/96 (ΦΔΘ 212Α / 29.8.96), ζηελ ππ' αξ. ΓΗΠΑΓ / 

ΟΗΘ / 889 / 27.11.02 απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ΦΔΘ 16Β / 14.1.03), ζηελ ππ' αξ. 6952/14.2.2011 
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(ΦΔΘ 420Β / 16.3.2011) θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΠΔ.Θ.Α. θαη Τ.ΚΔ.ΓΗ. θαη ζηε ινηπή ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

11. Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

12. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ πξνζεζκηψλ ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, αλαπξνζαξκφδεηαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν145, παξ.2 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο 

ηζρχεη. 

13. Σν αλσηέξσ ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα ζπληαρζεί κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ  

παξ. 5 ηνπ Άξζξνπ 138 ηνπ Λ. 4412/2016, 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 παξαπάλσ έξγνπ. 

14. Όζνλ αθνξά ζηε κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ή ζηελ παξάηαζε ησλ ηαζζνκέλσλ πξνζεζκηψλ 

ηνπ έξγνπ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Λ. 4412/2016. 

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

απηέο ν Αλάδνρνο, ε Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ζα δψζεη εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα επηηαρχλεη ηηο εξγαζίεο 

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

θακηά πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

16. Όζνλ αθνξά ζηελ έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 160 ηνπ Λ. 4412/2016, 

φπσο ηζρχεη. 

17. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε λα πξνζθνκίδεη ή απνζηέιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, 

ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, fax θαη e – mail, εκεξήζην πξφγξακκα ησλ θάζε είδνπο εξγαζηψλ, 

θαζψο θαη πίλαθα εθηειεζζέλησλ έξγσλ κε ηα αληίζηνηρα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία (π.ρ. αθξηβή ζέζε 

ζθάκκαηνο). Δξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ πξνζθνκηζηεί ηα παξαπάλσ, δελ πηζηνπνηνχληαη κέρξη 

ηαθηνπνίεζεο ηεο εθθξεκφηεηαο απηήο. 

18. Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη 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, φπσο ηζρχεη. 

19. Σν εκεξνιφγην ηνπ Έξγνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν146 ηνπ Λ. 4412/2016, 

θαζψο επίζεο θαη κε νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηε πιεξνθνξία απαηηεζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, 

φπσο π.ρ. "Δπηκέξνπο Πίλαθαο Θαηαγξαθήο Δξγαζηψλ", ν νπνίνο ζα είλαη δηαθνξεηηθφο γηα θάζε είδνο 

εξγαζίαο. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ Λ.4412/2016, 

εθφζνλ ν Αλάδνρνο παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ, 

επηβάιιεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εηδηθή πνηληθή ξήηξα, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 

(200) επξψ γηα θάζε εκέξα παξάιεηςεο.  

20. ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο πξνρσξήζεη ζε πιήξε επαλαθνξά ησλ νξπγκάησλ ζε δξφκνπο, 

θξάζπεδα, πεδνδξφκηα, θ.ι.π., εληφο εηθνζηηεηξαψξνπ (24 ψξεο) απφ ηελ ψξα εληνιήο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηα νπνία έγηλαλ γηα εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ή γηα ηηο παληφο 

είδνπο εθζθαθέο πνπ ηπρφλ εθηειεζζνχλ απφ ζπλεξγεία ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. (π.ρ. γηα ηελ επηζθεπή 

δηαξξνψλ ζην δίθηπν χδξεπζεο), ελψ ππνρξενχηαη φπσο πξνρσξήζεη θαη ζηελ απνθνκηδή ησλ 

πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαίξεζεο, επίζεο εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηελ ψξα 

θνηλνπνίεζεο ηεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην  

Άξζξν 19, παξ. 11 ηεο παξνχζαο. 
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Απφ ηελ ψξα θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ πιήξε θαη 

απνθιεηζηηθή επζχλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή δεκηάο πνπ ζα πξνθχςεη ζην έξγν, κέρξη ηελ 

ηειηθή απνθαηάζηαζε θαη επαλαθνξά ησλ φπνησλ νξπγκάησλ ζε πεδνδξφκηα, δξφκνπο, θ.ι.π. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη πάζεο θχζεσο δεκηέο (πιηθέο θαη νηθνλνκηθέο) πνπ πξνθχπηνπλ εμ αηηίαο ηεο κε 

ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ θαη ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. απνδεκηψζεηο ηξίησλ, 

δηνηθεηηθά πξφζηηκα Γήκσλ πνπ επηβάιινληαη ζηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ., ιφγσ θαζπζηέξεζεο ηνπ Αλαδφρνπ 

ζηελ επαλαθνξά ηεο ηνκήο ή θαζπζηέξεζε απνθνκηδήο πξντφλησλ εθζθαθήο θαη θαζαξηζκνχ νδνχ 

θ.ι.π.), ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, κε ηε ζρεηηθή παξαθξάηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ ησλ δεκηψλ.  

Γηα ην ιφγν απηφ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν ζπλεξγείν απνθαηαζηάζεσλ θαη 

απνθνκηδήο – απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη άκεζα θαη εληφο ησλ αλσηέξσ 

πξνζεζκηψλ, ηηο αλάγθεο απηέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο πξνβεί απζεκεξόλ, γηα ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο λέσλ παξνρψλ, ή ηελ 

θαηαζθεπή παξνρψλ γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ πθηζηάκελσλ, ζηε ζχλδεζε ησλ πθηζηάκελσλ απφ ηελ 

έμνδν ηνπ ππάξρνληνο θξεαηίνπ ζηελ έμνδν ηνπ λένπ θαη ζηελ πιήξε θαηάξγεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

παξνρψλ απφ ηνλ θξνπλφ ζπλέλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αδηάιεηπηε θαη ζπλερήο 

πδξνδφηεζε ησλ πδξεπφκελσλ. 

3. Δπηπξφζζεηα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Υάξηε Τπνρξεψζεσλ πξνο ηνλ Θαηαλαισηή (ΥΤΘ), ν νπνίνο 

επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Δ ηεο παξνχζαο θαη δεζκεχεη πιήξσο ηνλ Αλάδνρν σο πξνο ηηο επηκέξνπο 

πξνζεζκίεο, νη νπνίεο θαη πξέπεη λα ηεξεζνχλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ δελ ηεξεζνχλ νη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο ζηνλ ΥΤΘ πξνζεζκίεο, κε 

απνδεδεηγκέλε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ν θαηαλαισηήο δηεθδηθήζεη ζρεηηθή απνδεκίσζε, ηφηε ε 

δαπάλε απηή ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

 

Άξζξν 6ν: Μεραληθόο εμνπιηζκόο – Δηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

Ο 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. 

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

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 139ηνπ Λ. 4412/2016 θαη αλαθέξνληαη ζηε Γηαθήξπμε.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνπο απαηηνχκελνπο ζπληνληζηέο αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Π.Γ. 305/96 θαη ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη αζθαιηνθφπηε θαη ζπκπηεζηηθφ κεράλεκα γηα θάζε δηαηνκή ζθάκκαηνο 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζε πθηζηακέλνπο αζθαιηνζηξσκέλνπο δξφκνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ 

επαλαθνξά ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ αληίζηνηρε ηερληθή πξνδηαγξαθή γηα ηελ θαζαίξεζε θαη επαλαθνξά ησλ νδνζηξσκάησλ. 

Δπηπξφζζεηα ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν 

ζθφλε θαη ινηπψλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο 

πξντφλησλ εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, έπεηηα απφ ηελ 
ελ ιφγσ εξγαζία.  Οη παξαπάλσ δαπάλεο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν (πρ πηεζηηθφ κεράλεκα 

έθπιπζεο, πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά λεξνχ θιπ) ψζηε λα πινπνηεζεί ε εξγαζία έληερλα θαη κε αζθάιεηα.   

Σν έξγν (ζπνξαδηθφ) απνηειείηαη απφ κεκνλσκέλα έξγα θαζεκεξηλά, ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πεξηνρήο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ αληίζηνηρνπ Σνκέα. 
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη 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. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ ηαρχηεξε απνθαηάζηαζε ησλ ηνκψλ ζην νδφζηξσκα θαη ζηα πεδνδξφκηα θαη γηα ηελ 

απνθπγή ηεο παξαηεηακέλεο ελφριεζεο ηνπ θνηλνχ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν 

αλεμάξηεηα νινθιεξσκέλα ζπλεξγεία απνθαηάζηαζεο αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ, απφ 

πιάθεο ή απφ ζθπξφδεκα θαη δχν θνξηεγψλ απηνθηλήησλ θαηάιιεισλ γηα πεξηζπιινγή φισλ ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθήο, θαζαηξέζεσλ θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηηο πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηεο 

παξνχζαο. 

ηελ θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο είλαη ε απνδνρή ή φρη ηεο επάξθεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κέζσλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε γηα ηελ 

εκπξφζεζκε θαη έληερλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ. 

Δλαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ε δπλαηφηεηα εληνιήο γηα επαχμεζε ησλ ζπλεξγείσλ 

ηνπ Αλαδφρνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη εληφο ησλ ηαζζφκελσλ ζην Άξζξν 5 πξνζεζκίεο επαλαθνξάο 

ησλ νξπγκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο εθηειεζζνχλ (εξεπλεηηθέο ηνκέο, 

απνκνλψζεηο θ.ν.θ.). 

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

Αλάδνρνο παξακέλεη εμ' νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κεραληθνχ – κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. ηελ πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκφο ηνπ Αλαδφρνπ (ή κέξνο ηνπ 

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

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

ηεο πεξηνρήο, ν Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη θακία επηπιένλ απνδεκίσζε νχηε παξάηαζε πξνζεζκίαο. 

 

Άξζξν 7ν:  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, ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη εκεξήζηα πνηληθή ξήηξα ίζε κε εθείλε πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 148 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη θαη γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ 

θαζνξίδνληαη ζε απηφ. 

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

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

Άξζξν 5 ηεο παξνχζαο, 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 ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

ηνπ έξγνπ. 

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

αλαθεξφκελα ζην Λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππεξβάζεσλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ε Δ.ΤΓ.Α.Π. 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. Ζ ππνθαηάζηαζε ηξίηνπ ζηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ (εθρψξεζε ηνπ έξγνπ) απαγνξεχεηαη 

ρσξίο έγθξηζε ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αλ δηαπηζησζεί θαζ' νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη έρεη γίλεη 

άκεζε ή έκκεζε ππνθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ άιιν νηθνλνκηθφ θνξέα, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν 

θνξέαο θαηαζθεπήο θεξχζζεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

Θαηά ηα ινηπά, γηα ηελ πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ  

Άξζξνπ 164 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. 



 

 9 

 

Άξζξν 8ν:  Αξηηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο 

1. Ο θαζνξηζκφο νπνηνλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηα θαηαζθεπαζηηθά 

ζρέδηα πνπ ηπρφλ ρνξεγεζνχλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ζην Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο, ζηελ 

Σερληθή Πεξηγξαθή, ζηηο Σερληθέο 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. ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη ζηα ζρέδηα ή ζηα ηεχρε 

ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο, ή θαη αλ δελ έρνπλ δνζεί ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, θάζε 

απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ, αιιά θαη φιν ην παξφλ έξγν, ζα πξέπεη λα είλαη άξηην, ηφζν σο πξνο 

ηελ θαηαζθεπή θαη εκθάληζή ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ πιήξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 

3. Δηδηθά δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ αξηηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα πιεξνχληαη 

νη φξνη ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 ηεο ΔΤ.  

 

Άξζξν 9ν:  Καλνληζκνί 

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

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

θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. Κπνξεί λα γίλνπλ απνδεθηνί θαη 

άιινη ηζνδχλακνη ή απζηεξφηεξνη θαλνληζκνί, κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. θαη εθφζνλ 

ππνβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν αληίγξαθα ησλ θαλνληζκψλ, αηηηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο θαη ηεθκεξίσζε ηεο 

ηζνδπλακίαο πξνο ηνπο θαλνληζκνχο ISΟ, CEN, ELΟT, DIN, AWWA, θ.α. 

 

Άξζξν 10ν: Τιηθά θαη κέζα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

1. Όια ηα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., 

εθηφο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ (φπσο μπιφηππνη, ζθπξνδέκαηα, ζηδεξφο νπιηζκφο θ.ι.π.) θαη ησλ πιηθψλ 

επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο (φπσο άκκνο, ακκνράιηθν, πιάθεο πεδνδξνκίνπ, θπβφιηζνη, αζθαιηηθά 

θ.ι.π.). 

Σν λεξφ θαη ην ριψξην πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθπιπζε θαη θαζαξηζκφ ησλ αγσγψλ, ζα ρνξεγείηαη απφ 

ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. Ζ πξνκήζεηα θαη ε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ γηα ηελ έθπιπζε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

νδψλ είλαη απνθιεηζηηθήο επζχλεο θαη ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θφξησζε, ε εθθφξησζε θαη ε κεηαθνξά φισλ ησλ ρνξεγνχκελσλ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. πιηθψλ (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε) 

επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζα γίλεηαη κε κέζα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, απφ ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο 

ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

ηελ αμία ησλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ρνξεγνπκέλσλ γηα ρξεζηκνπνίεζε ζηα έξγα πιηθψλ, ν Αλάδνρνο 

δε δηθαηνχηαη απνδεκίσζε γηα επηζθαιή έμνδα, φθεινο θ.ι.π.  

Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη απνδεκίσζε γηα δηαθπγφληα θέξδε θ.ι.π. 

Α. Υνξήγεζε πιηθώλ: 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία (κέζσ ηεο επίβιεςεο) ζπληάζζεη ηηο ειεθηξνληθέο αηηήζεηο ρνξήγεζεο 

πιηθψλ, γηα ηα έξγα πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο εληνιψλ εξγαζίαο, πνπ 

έρεη ήδε δηαβηβάζεη ζηνλ Αλάδνρν, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο Sap Business One.  

Ο Αλάδνρνο κεηαβαίλεη κε δηθά ηνπ κέζα ζηηο Απνζήθεο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

αξηζκφ ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο παξαγγειίαο, παξαιακβάλεη απφ ηηο απνζήθεο ηα ελ ιφγσ πιηθά. 
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη ζε δηθφ ηνπ ρψξν κε επζχλε ηνπ ηα παξαιεθζέληα πιηθά απφ 

ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κέζσ ηεο επίβιεςεο παξαθνινπζεί ηε 

δηαδηθαζία θαη ηελ εμέιημε ησλ αηηήζεσλ παξαγγειίαο ρνξήγεζεο πιηθψλ ζηνλ Αλάδνρν. 

Β. Δλζσκάησζε πιηθώλ ζε έξγα: 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε λα απνρξεψλεη κέζσ ησλ εηδηθψλ εληχπσλ πνπ ηνπ 

έρνπλ ρνξεγεζεί, γηα θάζε θαηεγνξία εξγαζίαο ηα πιηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εθηειεζζείζεο εξγαζίεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν Αλάδνρνο ζε εβδνκαδηαία βάζε πξέπεη λα απνρξεψλεη ηα πιηθά πνπ έρεη 

ελζσκαηψζεη ζηα έξγα πνπ έρεη ήδε εθηειέζεη, αλά είδνο εξγαζίαο, θσδηθφ πιηθνχ θαη εληνιή 

εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίζηνηρε αίηεζε παξαγγειίαο, ζηα εηδηθά έληππα πνπ ηνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο "Βεβαίσζεο πεξάησζεο ησλ 

εξγαζηψλ" γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν 

ηεο παξνχζαο Δ..Τ., ν Αλάδνρνο επηζηξέθεη ζηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., κε ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο, ηα πιηθά πνπ δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

Τιηθά πνπ δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζεσξνύληαη απνθιεηζηηθά 

απηά πνπ πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ ελζσκαησζεί ζην έξγν – δηαδηθαζία κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο SAP – θαη δελ έρνπλ επηζηξαθεί ζηηο Απνζήθεο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ζσιήλεο, αλαγλσξίδεηαη πνζνζηφ θχξαο αλάινγν κε ην πιηθφ ηνπ ζσιήλα φπσο 

αλαθέξεηαη παξαθάησ. 

Σα πιηθά πνπ παξαιήθζεθαλ, δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ θαη δελ επηζηξάθεθαλ ζηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., ζεσξνχληαη σο "απνιεζζέληα" απφ ππαηηηφηεηα 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ πξσηφθνιιν επηζηξνθήο. 

Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθειφο ηνπ επί ηεο αμίαο πξνκήζεηαο 

φισλ ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα ηνπ ρνξεγήζεη ε Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

2. Όζνλ αθνξά ηνπο πδξνκεηξεηέο πνπ αθαηξνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ έξγνπ, 

ππνρξενχηαη λα ηνπο παξαδψζεη ζηηο απνζήθεο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., κε παξάιιειε έγγξαθε αλαιπηηθή 

ελεκέξσζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Σα ππφινηπα πιηθά πνπ αθαηξνχληαη ζα επηζηξέθνληαη, 

εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ θαη δελ έρνπλ πιήξσο θαηαζηξαθεί, αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία.  

3. Δηδηθφηεξα, γηα ηα πιηθά πνπ ζα ρνξεγήζεη ε Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. κε ηελ πιήξε αμία θηήζεσο ησλ 

"απνιεζζέλησλ" πιηθψλ. Ζ αμία θηήζεσο είλαη απηή πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ 

πξσηνθφιινπ επηζηξνθήο θαη πξνζαπμάλεηαη θαηά πνζνζηφ 2% γηα έμνδα (παξαιαβήο θ.ι.π.) ηεο 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Ζ αμία θηήζεο ησλ πιηθψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθφιινπ επηζηξνθήο, ππνινγίδεηαη 

βάζεη ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ (ηηκνιφγην αγνξάο θ.ι.π.) ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. Σν πνζφ ην 

νπνίν πξνθχπηεη γηα ηελ απνδεκίσζε ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. παξαθξαηείηαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν 

ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Σα πιηθά ηα νπνία ζα παξαδψζεη ε Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ζηνλ Αλάδνρν, ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο  

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο. Ζ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ζα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν ηα είδε θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ 

πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα, γηα ηνπο ζσιήλεο, σο είδνο 

ζσιήλα λνείηαη ελ πξνθεηκέλσ (θαη εθεμήο) έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζπλδπαζκφο δηακέηξνπ θαη πάρνπο 

ηνηρψκαηνο ηνπ ζσιήλα. 

Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηε κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε θαη απνζήθεπζε ησλ ζσιήλσλ ζην 

εξγνηάμην ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
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Σπρφλ απψιεηα ή θζνξά δηθαηνινγείηαη κέρξη πνζνζηνχ 0,5% κεηαμχ ησλ παξαδηδφκελσλ ζηνλ Αλάδνρν 

θαη ησλ ελζσκαησκέλσλ ζηα έξγα, πνζνηήησλ. Πέξαλ ηνπ πνζνχ απηνχ, ρξεψλεηαη ε αμία ησλ κε ηηο 

ηηκέο ησλ πιηθψλ απηψλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ζηνλ Αλάδνρν. 

Οη ζρεηηθέο δαπάλεο ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηα νθεηιφκελα ζε απηφλ, απφ ηελ ίδηα ή άιιε ζχκβαζε, 

ζχκθσλα κε ηηο πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ ζσιήλσλ ηνπ ππφςε έξγνπ, νη νπνίνη απαηηνχληαη γηα ηελ 

πιήξε θαηαζθεπή απηνχ ζα γίλεη κε επζχλε θαη δαπάλε ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Οη ζσιήλεο ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ζηηο απνζήθεο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., νπφηε ν Αλάδνρνο 

επηβαξχλεηαη κε ηε δαπάλε θνξηνεθθφξησζεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη κεηαθνξάο φισλ ησλ 

ζσιήλσλ επηηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

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

πνπ ελζσκαηψλνληαη ζ’ απηφ, γίλεηαη απφ εηδηθή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Θαηά 

ηα ινηπά φζνλ αθνξά ζηελ παξέκβαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο γηα ηνλ νξηζκφ θαη άιινπ 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. 4412/2016. 

5. Γηα ηα πιηθά πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 159 

ηνπ Λ. 4412/2016 "πεξί αθαηαιιειφηεηαο πιηθψλ". 

 

Άξζξν 11ν: Πξνθαηαβνιή 

Θακία πξνθαηαβνιή δε ρνξεγείηαη ζηνλ Αλάδνρν, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

 

Άξζξν 12ν: Γηεπθνιύλζεηο Αλαδόρνπ 

Ζ Δ.ΤΓ.Α.Π. 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 13ν: Δπηκεηξήζεηο 

1. Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Σα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη ηνλ 

εθπξφζσπν ηνπ Αλαδφρνπ. 

2. Ο 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 ηα αλαθεξφκελα 

ζην Άξζξν 151 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. Οη επηκεηξήζεηο ζα απνζηέιινληαη ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή, αξρείν ηχπνπ excel, ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Γηα ηνλ νκνηνγελή ηξφπν ιήςεο θαη 

θαηαρψξεζεο ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζην πεδίν θαη θαη΄ 

επέθηαζε ηε δηεπθφιπλζε θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ, ζα ζπκπιεξψλνληαη επηκεηξεηηθά 

έληππα εξγαζηψλ, πξφηππα ησλ νπνίσλ επηζπλάπηνληαη  ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ζην Παξάξηεκα 

Σ ηεο παξνχζαο Δ..Τ. Σα έληππα απηά ζα ζπκπιεξψλνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν επηηφπνπ 

ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπλνδεχνπλ ηηο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ ηα ΠΠΑΔ θαη γεληθφηεξα ηελ πηζηνπνίεζε 

ησλ εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ.  

3. Ζ ηειηθή επηκέηξεζε ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην 

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

απνηειεί ηειηθφ 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 δηθαίσκά ηνπ απφ ηελ 
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εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, αλ απηφ δελ έρεη απνζβεζηεί θαη ε ζρεηηθή αμίσζε παξαγξαθεί,  ζχκθσλα κε 

ηελ παξ.7 ηνπ  άξζξνπ 151 ηνπ Λ. 4412/2016. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν151 

ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο ηζρχεη.  

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

αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ Άξζξνπ 151 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο ηζρχεη. 

5. Ο ηξφπνο επηκέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ θαζνξίδεηαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ 

Γεκνπξάηεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππφινηπα πκβαηηθά Σεχρε. Θάζε είδνπο εξγαζία γηα ηελ νπνία δελ 

νξίδεηαη ηξφπνο επηκέηξεζεο, επηκεηξάηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξαγκαηηθψο εθηειεζζείζα πνζφηεηα 

εξγαζίαο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ αληίζεηεο ζπλήζεηεο ή πξαθηηθέο. 

6. Θαηά ηα ινηπά, έρεη εθαξκνγή ην Άξζξν 151 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

 

Άξζξν 14ν: Λνγαξηαζκνί – Πηζηνπνηήζεηο 

1. Οη 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 152ηοσ Ν. 4412/2016, φπσο 

ηζρχεη. 

2. Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζε κεληαία ρξνληθά δηαζηήκαηα, είλαη πάληνηε 

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

εξγαζηψλ θαη πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέζα ζηα φξηα ησλ πξνζεζκηψλ (πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 5 ηεο παξνχζαο) θαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 152 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

3. Ο Αλάδνρνο δε ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα θαη ζα ζεσξείηαη φηη ε ζρεηηθή δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

"Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο" ηνπ Αλαδφρνπ γηα: 

i. Οπνηαδήπνηε 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..Τ. 

ii. Σν ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θαη ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην 

Π.Γ. 305/96 (ΦΔΘ 212Α / 29.8.96), ζηελ ππ' αξηζκ. ΓΗΠΑΓ / ΟΗΘ / 889 / 27.11.02 απφθαζε ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ΦΔΘ 16Β / 14.1.03), ζηελ ππ' αξ. 6952 / 14.2.2011 (ΦΔΘ 420Β / 16.3.2011) θνηλή 

Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΠΔ.Θ.Α. θαη Τ.ΚΔ.ΓΗ., ζηε ινηπή ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζηα Άξζξα 24 θαη 25 

θαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο Δ..Τ. 

iii. Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.), ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο Δ..Τ. 

iv. Δξγαζίεο δνθηκψλ ζηεγάλσζεο ησλ αγσγψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ απηψλ, θαζψο θαη γηα ηνπο πάζεο 

θχζεσο εξγαζηεξηαθνχο θαη εξγνηαμηαθνχο ειέγρνπο ησλ πιηθψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ θαηαζθεπψλ 

θαη ησλ πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ. 

v. Σε ζχληαμε ηνπ Κεηξψνπ ηνπ Έξγνπ θαη ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο Θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ. 

4. Πξηλ απφ ηελ είζπξαμε θάζε πηζηνπνίεζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. φηη δελ πθίζηαηαη νθεηιή απηνχ ή άιιε νηθνλνκηθή εθθξεκφηεηα 

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

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είηε ηεο παξνχζαο είηε άιισλ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεψλ ηνπ κε ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. 

Α.Δ. ή άιινπο Οξγαληζκνχο θαη Δπηρεηξήζεηο Θνηλήο Ωθειείαο ή Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

απνδερφκελνο φηη ε Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ζα πξνβαίλεη ζε αληίζηνηρν ζπκςεθηζκφ πξνο ην πηζηνπνηνχκελν 

πνζφ. 
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5. Οη 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.. (Θψδηθαο 

Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ). 

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

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

ζθαξηθήκαηα, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 151ηνπ Λ. 4412/2016. 

Δηδηθφηεξα, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα ζρέδηα / ζθαξηθήκαηα πεξηγξάθνληαη ζην αθφινπζν άξζξν. 

7.  Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο (ΑΔΘΘ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΘΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΘ 

1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ εγθχθιην αξ. πξση..νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο,  πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 

Ζ δηαρείξηζε ηεο πεξίζζεηαο εθζθαθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δεκφζηα έξγα ζχκθσλα κε ηηο 

παξαπάλσ δηαηάμεηο,  πξνυπνζέηεη φηη νη δηαρεηξηζηέο κεηά απφ ηελ απνπεξάησζε ησλ 

εξγαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαηαζθεπήο (απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο, θαηεδαθίζεηο) 

ζα πξέπεη λα θαηαζέηνπλ ζηελ Τπεξεζία πνπ επηβιέπεη ηα έξγν, βεβαίσζε παξαιαβήο ησλ 

απνβιήησλ απφ εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Ζ παξαπάλσ βεβαίσζε ζα 

ζπλνδεχεη ηελ εθάζηνηε πηζηνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

έγθξηζε θαη ηελ πιεξσκή ηεο πηζηνπνίεζεο απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.    

 

Άξζξν 15ν: Απαηηνύκελα έληππα – ζρέδηα  έξγνπ – ζθαξηθήκαηα – θσηνγξαθίεο 

Η) Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο αγσγψλ δηθηχνπ: 

Ιεπηνκεξή ζρέδηα νξηδνληηνγξαθηψλ, ζηα νπνία ζα θαίλεηαη κε αθξίβεηα ε ζέζε ηνπ άμνλα ηνπ αγσγνχ, 

νη δηθιείδεο, ηα εθθελσηήξηα, ηα εμαεξηζηήξηα θαη ηα ινηπά φξγαλα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζε ζρέζε κε ζηαζεξά 

ζεκεία επί ηνπ εδάθνπο (εγθεθξηκέλεο ξπκνηνκηθέο ή νηθνδνκηθέο γξακκέο), θαζψο θαη νη ζέζεηο ηερληθψλ 

έξγσλ φπσο θξεάηηα θαζνδηθήο πξνζηαζίαο, ζψκαηα αγθχξσζεο ηνπ αγσγνχ, έξγα δηάβαζεο ξεκάησλ, 

νδψλ θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή 235/15 "Απνηχπσζε Γεδνκέλσλ 

Αγσγψλ". 

ΗΗ) Γηα ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο παξνρψλ – ζπζηεκάησλ παξνρψλ – εηδηθψλ παξνρψλ θ.ι.π.: 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε ζθαξηθεκάησλ κε πιήξε ζηνηρεία ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηέιεζε. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Όζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ παξνρψλ ή εηδηθψλ παξνρψλ, ζα θαηαξηίδεηαη ζθαξίθεκα ζην 

εηδηθφ έληππν ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., αθνχ πξψηα ζπκπιεξσζνχλ νη ζρεηηθέο έληππεο ελδείμεηο ζην άλσ 

κέξνο ηνπ. 

Σν ζθαξίθεκα ζα πεξηιακβάλεη αθξηβή απνηχπσζε κε απνζηάζεηο απφ ηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο θαη 

ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο, ηεο ζέζεσο ηεο παξνρήο ή ησλ παξνρψλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ κε πιήξε 

απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ηεο πξφζνςεο ηεο φιεο ηδηνθηεζίαο 

(παιαηέο παξνρέο, πιάηνο πεδνδξνκίνπ). ηηο κεηαθνξέο παξνρψλ ζα είλαη πξνζδηνξηζκέλε θαη ε 

ζέζε ηεο πξνο κεηαθνξά παξνρήο, θαζψο θαη ε απφζηαζε απηήο απφ ην αθίλεην. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αθηλήηνπ ζην ζθαξίθεκα ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ηεο νδνχ, ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ αηηνχληνο, ηα φξηα ηνπ αθηλήηνπ θαη ην κήθνο ηεο πξφζνςήο ηνπ. Δπίζεο ε 

ηδηνθηεζία ζα είλαη πξνζδηνξηζκέλε ηνπιάρηζηνλ ζε κία απφ ηηο δηαζηαπξψζεηο δξφκσλ. 

εκεηψλεηαη θαη επηζεκαίλεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δε ζα γίλεηαη αληηγξαθή – κεηαθνξά ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πξνκεηξεηηθνχ ζθαξηθήκαηνο βάζεη ηνπ νπνίνπ εθηειείηαη ην έξγν, ζην λέν 

επηκεηξεηηθφ ζθαξίθεκα, ψζηε νη ηπρφλ αηέιεηεο ή αθφκε θαη αλαθξίβεηεο ιφγσ ιάζνπο λα κε 
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κεηαθέξνληαη ζην ηειηθφ επηκεηξεηηθφ ζθαξίθεκα, απφ ην νπνίν αληινχληαη αθξηβή ζηνηρεία ζε θάζε 

πεξίπησζε. 

ην ζθαξίθεκα ζα πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άιιν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ ζα έρεη ην πξνκεηξεηηθφ 

ζθαξίθεκα απφ απφςεσο απνηππψζεσο ηνπ γεληθφηεξνπ ρψξνπ. 

β) Όζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα – εγθάξζηεο δηειεχζεηο – ππξνζβεζηηθέο παξνρέο ζα θαηαξηίδεηαη 

ζθαξίθεκα δηαζηάζεσλ 21 × 28 κε φια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη ζα ζεκεηψλνληαη φινη νη 

ηνπνζεηνχκελνη αγσγνί κε ηα εηδηθά ηεκάρηα θαηά είδνο θαη δηάκεηξν, θαζψο θαη νη πξνζδηνξηζκνί 

απφ ηε γσλία ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαη απφ ζηαζεξά ζεκεία επί ηνπ εδάθνπο (εγθεθξηκέλεο 

ξπκνηνκηθέο ή νηθνδνκηθέο γξακκέο) ψζηε λα είλαη επρεξήο θαη αθξηβήο ν θαζνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ 

δηθηχνπ. 

Δθφζνλ ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ην απαηηεί ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε θαη ζρεδίνπ θαηά 

κήθνο ηνκήο κε ηα ίδηα ζηνηρεία. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία λα 

ηνπ δνζνχλ ζρεηηθέο δηεπθξηληζηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ ζθαξηθεκάησλ. 

γ) Σα ζθαξηθήκαηα ησλ εξγαζηψλ θάζε εκέξαο ζα παξαδίδνληαη ηελ επνκέλε (εθηφο αλ άιισο 

ζπκθσλεζεί κε ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία) ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί 

ην αξκφδην γξαθείν εξεπλψλ – πξνκεηξήζεσλ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

δ) ε θάζε ζθαξίθεκα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επίζεο ε πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ε εκεξνκελία 

εθηέιεζεο ηνπ εθάζηνηε έξγνπ, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο. 

ε) Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο εηδηθήο παξνρήο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ 

παξάδνζε ιεπηνκεξψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ πνπ ζα γίλνπλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο εηδηθήο παξνρήο. ηα ζρέδηα, εθηφο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θξεαηίνπ, ζα 

απνηππψλεηαη θαη ε ρσξηθή ζέζε ηνπ θξεαηίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο εμαξηήζεηο ηνπ, θαζψο θαη ε 

δηάηαμε ηεο εηδηθήο παξνρήο εληφο ηνπ θξεαηίνπ (απνηχπσζε εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ θξεαηίνπ). Ζ 

παξάδνζε ησλ ζρεδίσλ ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ εθάζηνηε 

ινγαξηαζκνχ. 

ΗΗΗ) Γηα ηελ πεξίπησζε εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζηνηρείσλ ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ: 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

α) ζηε ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ ησλ δειηίσλ ησλ επηζθεπψλ, πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζνχλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία, κε πιήξε ζηνηρεία ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηέιεζε θαζψο θαη θσηνγξαθία ηεο επηζθεπήο 

β) ζηε ζχληαμε πηλάθσλ, ζρεδίσλ θαη ζθαξηθεκάησλ, φπνπ ζα αλαθέξνληαη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ 

επηζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ (αγσγνχ ή δηθιείδαο ή παξνρήο), φπσο πιηθφ θαη δηαηνκή, νη ηπρφλ ελψζεηο ηνπ 

ζηε ζέζε απηή κε άιινπο αγσγνχο θαη ζα πξνζδηνξίδεηαη κε αθξίβεηα ε ζέζε ησλ επηζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ 

ζε ζρέζε κε δχν ζηαζεξά ζεκεία επί ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο, πνπ ζα ηνπ ρνξεγήζεη ε Δ.ΤΓ.Α.Π. A.Δ. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ (εμαζθάιηζε) ησλ αγσγψλ, δηθιείδσλ θαη 

ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ, απφ ζηαζεξά ζεκεία, ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο. 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ), απαξαίηεηε είλαη ε επαιήζεπζε – επηθαηξνπνίεζε (ζχκθσλα 

κε ηα πξφηππα ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.) ησλ ζρεδίσλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο πεξηνρήο, πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηνλ 

Αλάδνρν απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ζε πξφρεηξε ζθαξηθεκαηηθή κνξθή, ζε εβδνκαδηαία βάζε, κε ηελ 

απνρξέσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε ηειηθή παξάδνζή ηνπο ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή κε ηελ ππνβνιή ηνπ εθάζηνηε ινγαξηαζκνχ. 

Σα παξαδηδφκελα ζρέδηα ζα πξέπεη λα είλαη έγρξσκα: κε θφθθηλν ρξψκα ζα απνηππψλνληαη νη παιαηνί αγσγνί 

θαη κε πξάζηλν γηα φιεο ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο (αγσγνί, βάλεο θ.ι.π.). Σα ζρέδηα ζα παξαδίδνληαη ζε 

δηαζηάζεηο κεγέζνπο Α3 θαη Α4. 

Κεηά ηελ ππνβνιή φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα παξαδνζνχλ απφ 

ηνλ Αλάδνρν, ζα αθνινπζήζεη έιεγρνο θαη έγθξηζή ηνπο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 
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Δξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ ζπληαρζεί ηα απαηηνύκελα ζρέδηα θαη ζθαξηθήκαηα, δελ 

πηζηνπνηνύληαη κέρξη ηαθηνπνίεζεο ηεο εθθξεκόηεηαο απηήο. 

 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά γηα ηηο πιένλ θαηάιιειεο θσηνγξαθίεο ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Οη θσηνγξαθίεο ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κε ηηο αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ έξγνπ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ελψ επηιεγκέλνο αξηζκφο απηψλ (θαηφπηλ επηινγήο ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο) ζα ππνβάιιεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη ζε έληππε κνξθή θαη ζα ζπγθεληξψλεηαη ζε εηδηθφ αξρείν, πνπ 

ζα ζπκπιεξσζεί ην Κεηξψν ηνπ έξγνπ. Ζ ιήςε θαη ε ππνβνιή ησλ θσηνγξαθηψλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηεο ππνβιεζείζαο επηκέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιεξσκή ηνπ ινγαξηαζκνχ 

ηνπ έξγνπ απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.  

Γηα θάζε θσηνγξαθία ζα είλαη θαηαγεγξακκέλε ε εκεξνκελία ιήςεο ηεο θαη ε αθξηβήο δηεχζπλζε εθηέιεζεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Οη θσηνγξαθίεο απηέο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (κία πξηλ θαη κία κεηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο) ή ηξεηο (θαη κηα θαηά ηε θάζε εθηέιεζεο π.ρ. αλνηθηφ ζθάκκα). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, πέξαλ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηηο δαπάλεο ηνπ Σηκνινγίνπ Γεκνπξάηεζεο, ν Αλάδνρνο 

δε ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα γηα ηε ζχληαμε, ζπκπιήξσζε, ιήςε θαη ππνβνιή ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ 

(επηκεηξεηηθψλ εληχπσλ, ζρεδίσλ, ζθαξηθεκάησλ, δειηίσλ θαη θσηνγξαθηψλ) θαη ζεσξείηαη φηη ε ζρεηηθή 

δαπάλε ηνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην «Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ».  

 

Άξζξν 16ν: Δηδηθέο πεξηπηώζεηο άκεζεο επέκβαζεο 

ηηο 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, επηζθεπή δηαξξνήο γηα ηελ νκαιή πδξνδφηεζε ηεο 

πεξηνρήο θ.ι.π.), ν δε Αλάδνρνο δε ζπκκνξθψλεηαη κέζα ζηηο ηαζζφκελεο πξνζεζκίεο γηα λα απνπεξαηψζεη 

ηελ παξαπάλσ εξγαζία, θαζνξίδεηαη κε ην παξφλ θαη ζπκθσλείηαη ξεηά φηη ε Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Θξαηηθή Τπεξεζία (Πεξηθέξεηα, Γ.Θ.Τ.Δ., Γ.Θ.Δ.Ο. θ.ι.π.) ή 

Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γήκνο ή Θνηλφηεηα) δηθαηνχηαη φπσο, εθηφο ηεο επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Δ..Τ., 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.  

ηνλ Αλάδνρν ζα επηβάιιεηαη 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. 

 

Άξζξν 17ν: Δξγαζίεο εθηεινύκελεο από ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ή από άιινπο Αλαδόρνπο 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κελ παξαθσιχεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζή 

ηνπ θαη πνπ γίλνληαη απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. 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.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ή απφ άιινπο Αλαδφρνπο εξγαζίεο. 

Οη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απνδεκηψλνληαη πιήξσο ζχκθσλα κε ην 

"Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο" ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 18ν: Γνθηκέο 

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

θαη δαπάλεο, ζηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο, νη νπνίεο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ 
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απνηειεζκάησλ πνπ δεηνχληαη. ηε ζπλέρεηα ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ 

ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ηνλ Αλάδνρν θαη ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηα πξσηφθνιια παξαιαβήο ησλ 

αθαλψλ εξγαζηψλ. Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηα νξηδφκελα απφ 

ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ) θαη ην άξζξν 158 ηνπ Λ. 

4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

2.Δηδηθφηεξα γηα ηνλ έιεγρν ησλ ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ ηνπ ραιχβδηλνπ αγσγνχ ζα ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ αληίζηνηρε ηερληθή πξνδηαγξαθή 201/02 "Δγθαηάζηαζε πδαηαγσγψλ απφ ράιπβα". Ο 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηελεξγήζεη θάζε είδνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο ζε εζσηεξηθή πδξαπιηθή πίεζε ηνπ 

αγσγνχ ζε φξπγκα, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα AWWA– M11 (American water works association – Manual of 

water supply practices – steel pipe). Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ζα ππνβάιινληαη γηα 

έγθξηζε ζηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

3. Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ρξεζηκνπνηείηαη έηνηκν ζθπξφδεκα, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ "Θαλνληζκφ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 2016" (ΘΣ2016) πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ Απφθαζε Γ.Γ.Σ.Τ./νηθ3328/12.5.2016 (ΦΔΘ 1561Β/2.6.2016) ηνπ Τ.ΤΠΟ.ΚΔ.ΓΗ., φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (εγθχθιηνο ΓΘΔΓΔ /4291/27-06-2017 ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ). 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα εθηεινχληαη δνθηκέο αληνρήο κε ιήςε δνθηκίσλ θαηά ηε δηάζηξσζε 

απηνχ, ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ Θαλνληζκφ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο. Ζ ιήςε δνθηκίσλ ζα γίλεηαη απφ 

ηνλ Αλάδνρν κε εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Οκνίσο, 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 Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ ή ζε άιια αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη 

Κεηαθνξψλ ή απφ ην ηέσο Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., γηα ηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ 

ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Θαλνληζκφ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο. 

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. Ο αξηζκφο ησλ ππξήλσλ ζα νξίδεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ 

ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. (Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, Δπηηξνπέο Παξαιαβήο θ.ι.π.). 

4.  Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο απφ ην αξκφδην εξγαζηήξην ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ, φηαλ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζε φηη αθνξά: 

α) ζηελ θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ βάζεο θαη ηνπ αζθαιηνηάπεηα 

β) ζηε ζπκπχθλσζε βάζεο θαη 

γ) ζην πάρνο ηνπ αζθαιηνηάπεηα 

5. Κεηά ην πέξαο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ θάζε απηνηεινχο ζπνξαδηθνχ έξγνπ θαη κε 

βάζε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα δνθηκψλ – ειέγρνπ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ζα 

εθηειεζηνχλ 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). 

 

Άξζξν 19ν: Γεληθνί όξνη 

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

πξνζσπηθφ.  

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, ε 

εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηελ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ ιφγσ εξγαζία 

δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  



 

 17 

ε πεξίπησζε πνπ ην απνμεισκέλν θξάζπεδν πνπ επηζθεπάδεηαη είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλν, ε 

απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη κφλν κε πξνθαηαζθεπαζκέλν. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε εξγαζία ζα 

ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζήο ηνπ, ηφηε ε ελ ιφγσ εξγαζία 

δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

 Ζ απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ, λεζίδαο ή πιαηείαο, πνπ έρνπλ απνμεισζεί απφ έθηαθηεο 

επεκβάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ ζπλεξγείσλ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., γηα ηελ επηζθεπή δηαξξνψλ ζην δίθηπν 

χδξεπζεο, κε ρξήζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ, καξκάξσλ, βηνκεραληθνχ δαπέδνπ 

θ.ι.π., ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε ίδην ηχπν σο πξνο ην πιηθφ, ηελ πθή, ηνλ ρξσκαηηζκφ θαη ηηο  

δηαζηάζεηο γηα λα εμαζθαιίδεηαη εληαία κνξθή ηεο ζπλνιηθήο επίζηξσζεο ηνπ ρψξνπ, έηζη ψζηε λα 

επαλέιζεη ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη 

ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ 

Αλάδνρν. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζήο ηνπ, ηφηε ε ελ ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ 

κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

Ο θαζαξηζκφο ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ πιενλαδφλησλ 

πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ εθζθαθήο ή 

επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, έπεηηα απφ θάζε εξγαζία βαξχλεη 

απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν (πρ πηεζηηθφ κεράλεκα έθπιπζεο, πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά λεξνχ θιπ). ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ειιηπνχο θαζαξηζκνχ ηεο νδνχ, ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα 

ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. 

ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζήο ηνπ, ηφηε ε ελ ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ 

πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

2. Ο εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 143 ηνπ  Λ. 4412/2016, πξέπεη 

λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο ηερληθφο ππάιιεινο πνπ έρεη απνδεδεηγκέλα ηηο ζρεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη 

γλψζεηο. 

3. Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη, γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ην 

απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πνπ ζα έρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη ζα είλαη απνδεθηφ απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία. Θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 139ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ, απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζηε 

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

ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ βεβαηψζεσλ απνηειεί πεηζαξρηθφ 

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

ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 139ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

4. Θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 138 ηνπ Λ. 4412/2016, 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. Ο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ Άξζξνπ 253 ηνπ Λ.4412/2016.  

5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη έγθαηξα γηα ηελ έθδνζε θάζε άδεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, θαζηζηάκελνο έηζη νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ 

πνπ ηζρχνπλ πεξί εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ θαη επσκηδφκελνο φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο. 

6. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο λα εθδψζεη ηηο απαηηνχκελεο 

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

Γεκνζίνπ θ.ι.π.), ζχκθσλα κε ην Λ. 1080/80 (ΦΔΘ 246Α / 22.10.80) γηα ηελ άξηηα απνθαηάζηαζε ησλ 

νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ ζε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ θνξέσλ, θαζηζηάκελνο 
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απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο απέλαληί ηνπο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηνκψλ, απαιιαζζφκελεο ηεο 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., νπνηαζδήπνηε επζχλεο απφ ελδερφκελε θαηάπησζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

ε πεξίπησζε αλάγθεο άκεζεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο (π.ρ. ζξαχζεηο αγσγψλ, ιφγνη δεκφζηαο 

πγείαο θ.ι.π.), επηζεκαίλεηαη φηη ε άδεηα εθζθαθήο ζα ιακβάλεηαη κε κέξηκλα ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο. Δάλ νη αξκφδηνη θνξείο απαηηνχλ φπσο νη ζρεηηθέο εγγπεηηθέο εθδνζνχλ απφ ηελ  

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., ηφηε θαη πάιη ν Αλάδνρνο ζα ρνξεγήζεη ζηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ηηο ζρεηηθέο αληεγγπήζεηο, 

ψζηε ζε πεξίπησζε ηπρφλ θαηάπησζεο ησλ εγγπεηηθψλ ε ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη εμ' νινθιήξνπ ηνλ 

Αλάδνρν. 

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

άδεηαο ηνκήο νδνζηξψκαηνο, ε πιεξσκή ηνπ ηέινπο απηνχ βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν ηνπ 

έξγνπ. 

Ο 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 Τπεξεζία, 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. 

7. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη εμ' νινθιήξνπ γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ήζειε γίλεη ζε δίθηπα Ο.Θ.Ω., 

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, νη νπνίεο είλαη 

αλεμάξηεηεο απφ πνηληθέο ή αζηηθέο επζχλεο. 

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

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

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 171 ηνπ Λ. 4412/2016  θαη ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ Άξζξνπ 159 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε δηαξξνήο ε νπνία πξνθιήζεθε απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηεζεί 

άκεζε επέκβαζε απηνχ, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο λα πξνβεί άκεζα ζηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. ηε δεκηά 

πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο ηεο θαηαγξαθείζεο ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο, ζπλεπεία ησλ βιαβψλ πνπ 

πξνθαινχληαη ζηηο εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αθηλήηνπ, ή ζηε ζχλδεζή ηνπο κε ην κεηξεηή. 

Θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

9. Αλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο 

εληνιέο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πνπ ηνπ δίλνληαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ή ην λφκν, κπνξεί λα 

θεξπρζεί έθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 160 ηνπ Λ. 4412/2016, 

φπσο ηζρχεη. 

10. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, φηαλ ηνπ δνζεί 

εηδηθή εληνιή απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Θαηά ηα ινηπά, νη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο εθηεινχληαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ Άξζξνπ 154 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

11. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο πξνρσξήζεη άκεζα ζε πιήξε επαλαθνξά ησλ νξπγκάησλ ζε δξφκνπο, 

θξάζπεδα, πεδνδξφκηα θ.ι.π., φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην Άξζξν 5 (Δηδηθέο Πξνζεζκίεο) ηεο παξνχζαο, 

απφ ηελ ψξα θαη εκεξνκελία εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα ηηο παληφο είδνπο εθζθαθέο πνπ 

ηπρφλ εθηειεζζνχλ. Απφ ηελ ψξα θνηλνπνίεζεο ηεο εληνιήο ζηνλ Αλάδνρν κέρξη ηελ ψξα πιήξνπο 

απνθαηάζηαζεο ηεο ηνκήο, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα νηηδήπνηε 

πξνθχςεη (αηχρεκα ή δεκηά). 
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εκεηψλεηαη φηη εληνιή απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εθηφο απφ ηελ παξάδνζε θαηαιφγνπ θαη 

ζθαξηθεκάησλ επεκβάζεσλ, κπνξεί λα δίλεηαη είηε πξνθνξηθά είηε κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax) είηε 

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e – mail), ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο ηνπ έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο απζεκεξφλ κεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ θαη άκεζα φπσο πξνρσξήζεη 

ζηελ απνθνκηδή φισλ ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαίξεζεο.  

Δπίζεο ε εθηέιεζε εληνιψλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ είλαη απφιπηα 

δεζκεπηηθή ιφγσ ηεο θξηζηκφηεηαο ηνπ έξγνπ. Παξαβαίλνληαο απηέο ν Αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί 

έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

12. Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο αληηθαηάζηαζεο ππαξρφλησλ αγσγψλ, λα πξνβαίλεη 

άκεζα ζηηο ζπλδέζεηο ησλ λέσλ αγσγψλ κε ην δίθηπν χδξεπζεο ηεο πεξηνρήο, ζηελ απνκφλσζε ησλ 

παιαηψλ αγσγψλ θαη ζηε κεηαθνξά θαη ζχλδεζε ζηνπο λένπο αγσγνχο ησλ παξνρψλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλα ζηνπο παιαηνχο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν 

δε ζα ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν θαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δε ζα πξνβαίλεη ζηελ πιεξσκή απηνχ. 

13. Οη ζπλδέζεηο ησλ αγσγψλ κε κεραλή Müller, φπνπ απαηηείηαη αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, γίλνληαη 

θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

14. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζπλδέζεηο πθηζηακέλσλ αγσγψλ νλνκαζηηθψλ δηακέηξσλ 

60, 70, ή 75 κε λένπο αγσγνχο απηέο ζα πιεξψλνληαη βάζεη ηεο ηηκήο ηεο ζχλδεζεο ηεο 

κηθξφηεξεο δηακέηξνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ, αλάινγα κε ην πιηθφ ηνπ πθηζηακέλνπ θαη ηνπ λένπ 

αγσγνχ. 

15. ε πεξίπησζε δηειεχζεσο ηνπ πδαηαγσγνχ άλσζελ ή θάησζελ πνηακψλ, ξεκάησλ, νρεηψλ, αληζφπεδσλ 

δηαβάζεσλ ή δηα κέζνπ νπνηνπδήπνηε άιινπ έξγνπ ή εκπνδίνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλεο 

ηνπ, λα κεξηκλήζεη εγθαίξσο ηφζν γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο πνπ ζα απαηηεζεί, ή ηελ αλαζχληαμε 

ηπρφλ ππάξρνπζαο, φζν θαη γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ. 

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

γηα ηε ζχληαμε ή αλαζχληαμε ηεο κειέηεο. 

Κεηά ηελ έγθξηζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εηδηθνχ απηνχ έξγνπ. 

Ζ δαπάλε θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηεο 

ηνπνζέηεζεο πδαηαγσγνχ αληίζηνηρα αλ πξφθεηηαη γηα αγσγφ απφ ράιπβα ή PE, φπσο νξίδεηαη ζηα 

αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο. 

16. Όζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ ζηηο αληηθαηαζηάζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ αγσγψλ, θαζψο θαη 

ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο απηψλ, απηή ζα γίλεηαη θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

17. Σηελ περίπηφζε ποσ ο Αλάδοτος δε ζσκκορθφζεί κε ηης προζεζκίες ποσ θαζορίδοληαη ζηο Άρζρο 5 

(Εηδηθές προζεζκίες ηοσ έργοσ) θαη ζηο Χάρηε Υποτρεώζεφλ προς ηολ Καηαλαιφηή (Χ.Υ.Κ.), ο οποίος 

επηζσλάπηεηαη ζηο Παράρηεκα Ε ηες παρούζας Ε.Σ.Υ., ζα εθαρκοζηούλ ηα αλαθερόκελα ζηο Άρζρο 16 ηες 

παρούζας ποσ αθορά ζε εηδηθές περηπηώζεης άκεζες επέκβαζες. Επίζες ο Αλάδοτος σποτρεούηαη λα 

εθαρκόδεη ηα αλαθερόκελα ζηο Άρζρο 47 ηοσ Ν. 2696/23.3.99. 

18. Ο Αλάδοτος σποτρεούηαη λα ιακβάλεη όια ηα ελδεηθλσόκελα κέηρα γηα ηελ προζηαζία θαη ηελ 

αποθαηάζηαζε ηοσ περηβάιιοληος θαη σποτρεούηαη κε δαπάλες ηοσ λα αποθαζηζηά ηης ηστόλ δεκηές ποσ ζα 

προθιεζούλ. Η έιιεηυε προζήθοσζας προζηαζίας ηοσ περηβάιιοληος ή ε παράιεηυε κέηρφλ γηα ηελ 

αποθαηάζηαζή ηοσ, αποηειεί παράβαζε ζηελ εθπιήρφζε ηφλ σποτρεώζεφλ ηοσ Αλαδότοσ θαηά ηε 

δηάρθεηα εθηέιεζες ηοσ έργοσ. 

Ο Αλάδνρνο θαηφπηλ ηνχηνπ ζα ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθέο πνηλέο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 81 ηνπ ΘΓΔ, νη 

νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ πνηληθέο ή αζηηθέο επζχλεο. 
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19. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεψλεη ηα πιηθά πνπ ηνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ζε 

εηδηθά έληππα πνπ ζα ρνξεγεί ε Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. Σα δειηία ησλ πιηθψλ ζα παξαδίδνληαη γηα έιεγρν ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζε εβδνκαδηαία βάζε. 

20. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη θαη λα παξαδίδεη ζηηο απνζήθεο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. θάζε 

θαηεζηξακκέλν θξεάηην δηθιείδαο πνπ απνμήισζε, θαζψο θαη θάζε κε ιεηηνπξγνχζα ή δηαξξένπζα δηθιείδα 

πνπ αληηθαηέζηεζε, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ θαη δελ έρνπλ θαηαζηξαθεί νινζρεξψο.  

21. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα θάζε κεηαθνξά, κεηαηφπηζε, αλχςσζε, εμπγίαλζε πθηζηάκελσλ παξνρψλ, 

λα εθηειεί ζπγρξφλσο θαη απζεκεξφλ ηε ζχλδεζε ηεο πθηζηάκελεο παξνρήο κε ηελ εζσηεξηθή 

εγθαηάζηαζε ηνπ πδξεπφκελνπ. 

22. Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο εηδηθήο παξνρήο, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ παξαιάβεη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζρέδην κε ζεκεησκέλε ηε 

ζέζε ηεο εηδηθήο παξνρήο πξνο ηνπνζέηεζε, λα πξνβεί ζε επηηφπηα απηνςία, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη 

ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο πξφηαζεο, κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ζα έρνπλ ηεζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία (επρεξήο πξφζβαζε ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. θαη ηνπ πειάηε, ηθαλνπνηεηηθή απφζηαζε απφ ην 

πθηζηάκελν δίθηπν ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., θαζψο θαη ηελ εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πειάηε, δίθηπα Ο.Θ.Ω. 

θ.ι.π.). 

Κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο εηδηθήο παξνρήο θαη ηελ πινπνίεζε θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην ηειηθφ ζρέδην πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο έξγσλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ παξάδνζε ιεπηνκεξψλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζρεδίσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ πνπ ζα γίλνπλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο εηδηθήο παξνρήο.  

Ζ ηνπνζέηεζε ηεο εηδηθήο παξνρήο ζα γίλεηαη επί θξεαηίνπ δηαζηάζεσλ αλαιφγνπ ηεο δηαηνκήο ηεο 

παξνρήο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ην Σηκνιφγην Κειέηεο θαη ηελ εληνιή ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

23. 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 ηε Δ.Π.Α.Α. Α.Δ., πξνθεηκέλνπ απηή λα επηβιέςεη ηηο εξγαζίεο θαη λα δψζεη 

ζρεηηθέο νδεγίεο θαηά πεξίπησζε. 

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

άδεηαο ζηνλ Αλάδνρν πνπ εθηειεί εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ εθζθαθέο. ε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο, ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο κε ηε Δ.Π.Α.Α. Α.Δ. είλαη ην 210 – 3406000 θαη ην 1133. 

24. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φηαλ εθηειεί λπρηεξηλή ή ππεξσξηαθή εξγαζία ή εξγαζία ηηο Θπξηαθέο θαη ηηο 

ενξηέο, λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

25. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο πξνρσξήζεη ζε πιήξε επαλαθνξά ησλ νξπγκάησλ,  θαζψο θαη λα έρεη 

νινθιεξψζεη ηελ απνθνκηδή ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξ.21 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΔΤ « ΔΗΓΗΘΔ ΠΡΟΘΔΚΗΔ ΔΡΓΟΤ». ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δε 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ πξνζεζκίεο, ζα εθαξκνζηνχλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 16 ηεο παξνχζαο 

Δ..Τ., πνπ αθνξά εηδηθέο πεξηπηψζεηο άκεζεο επέκβαζεο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηα 

αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 47 ηνπ Λ. 2696/23.3.99. 

26. Ο 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, ρσξίο 

θακηά απαίηεζε πξφζζεηεο απνδεκίσζεο απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. Ζ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. δε θέξεη θακία επζχλε 

γηα ηε κε ηήξεζε ή παξάβαζε ησλ αλσηέξσ. 

27. Σνλίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ επάλσ ζηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε είλαη ζπλδεδεκέλε γείσζε 

αθηλήησλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε λα απνζπλδέζεη ηε γείσζε θαη λα 

ηνπνζεηήζεη ηηο απαηηνχκελεο παξνρέο αθνχ πξνβεί ζηηο εμήο ελέξγεηεο :  
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Α) Λα ηνπνζεηήζεη εηδηθφ ζεκείσκα εληφο ηνπ θξεαηίνπ φηη έγηλε ε απνζχλδεζε ηεο παξάηππεο γείσζεο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ.2.5.8 ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο Γηθηχνπ Ύδξεπζεο Δ.ΤΓ.Α.Π. 

Α.Δ. (ΦΔΘ 552Β/26.3.2009). 

Β) Λα ηνπνζεηήζεη απηνθφιιεην ζεκείσκα ζηελ είζνδν ηνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα γίλεηαη 

γλσζηφ ζηνπο ελνίθνπο φηη ε Δ.ΤΓ.Α.Π. ΑΔ. απνζχλδεζε ηε γείσζε απηνχ πνπ παξαηχπσο ήηαλ 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε θαη φηη νη έλνηθνη ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζηελ ηαθηνπνίεζε 

ηεο γείσζεο κε ηνλ νξζφ ηερληθφ ηξφπν θαη φρη ζπλδένληάο ηελ εθ λένπ ζηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε. 

Γ) Λα εηδνπνηήζεη ν Αλάδνρνο ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ γηα ηε  απνζχλδεζε ηεο γείσζεο απφ ηελ πδξαπιηθή 

εγθαηάζηαζε, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εηδνπνίεζε ηνπ  θαηαλαισηή θαη κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ 

λεξνχ.   

28. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο πξνβεί ζε εθζθαθή κε βάζνο, πιάηνο θαη κήθνο κεγαιχηεξν 

ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή ηνπ θαζνξηζζέληνο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, δε ζα 

πιεξσζεί γηα ηελ πξφζζεηε εθζθαθή, ηελ νπνία ππνρξενχηαη λα επηρψζεη αδαπάλσο. 

29. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ εθηειεί εξγαζίεο απνκφλσζεο ηνπ δηθηχνπ θαη 

πξνβαίλεη ζε δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο, λα ζπξνθνιιεί αλαθνηλψζεηο ζε φια ηα αθίλεηα πνπ ζα πξνεηδνπνηνχλ γηα 

ηε δηαθνπή ηξεηο εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο νθηψ ζπλερφκελεο ψξεο θαη πξέπεη λα κελ αξρίδεη 

λσξίηεξα απφ ηελ 7ε πξσηλή. Γελ επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ δηαθνπήο πεξηζζφηεξν απφ 

δεθαπέληε (15) ιεπηά. 

ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ απξφβιεπησλ δπζθνιηψλ δελ νινθιεξψζεθαλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν 

φιεο νη εξγαζίεο, ζπληάζζεηαη λέν πξφγξακκα δηαθνπήο κε εκεξνκελία έλαξμεο ην λσξίηεξν ηξεηο 

εκέξεο απφ ηελ πξνεγνχκελε δηαθνπή, εθφζνλ ε θχζε θαη νη αλάγθεο ηνπ έξγνπ ην επηηξέπνπλ. 

30.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη πιήξσο φια ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππ' αξηζκ. ΓΗΠΑΓ / ΟΗΘ / 889 

/ 27.11.02 απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ΦΔΘ 16Β / 14.1.03), ηεο νπνίαο ηα άξζξα απνηεινχλ φξνπο ηεο 

παξνχζαο Δ..Τ. θαη ε νπνία επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα Γ. 

31. Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ ζε αξραηνινγηθά 

ειεγρφκελεο πεξηνρέο, φπσο πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ζε ζπλελλφεζε κε ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Λ. 3028/2002 "Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο". ε πεξίπησζε αλεχξεζεο αξραηνηήησλ ε Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. επηβαξχλεηαη κε ηε 

δαπάλε ηεο ακνηβήο ηνπ Αξραηνιφγνπ, ν νπνίνο ζα πξνζιεθζεί γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ελ ιφγσ 

εξγαζηψλ, θαζψο θαη κε ηε δαπάλε ηεο ζσζηηθήο αλαζθαθήο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 

3028/2002 (Άξζξν 37) "Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο". 

32. Σν έξγν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο Απνθάζεηο αξηζκ ΓΗΠΑ/νηθ.37674 ΦΔΘ Β 2471/10.08.2016 θαη αξηζκ 

1958 ΦΔΘ 21/13.01.2012 θαη απαιιάζζεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο. 

 

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

ρξεκαηνδόηεζε 

1. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη κε πηζηψζεηο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. θαη ππφθεηηαη ζηηο παξαθάησ 

επηβαξχλζεηο: 

α) ε 18% γηα Γεληθά Έμνδα θαη Όθεινο Σνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα (Γ.Δ. & Ο.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.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. γηα ηελ εθηέιεζε απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 126 θαη 154 ηνπ Λ. 

4412/2016, θαη ην νπνίν ππφθεηηαη ζηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. 
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β) ε 24% γηα ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) πνπ ππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ έξγνπ θαη βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

 

2. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο εθάζηνηε θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θφξνπο, 

αζθαιηζηηθέο ή κε εηζθνξέο, δαζκνχο, θφξνπο εηζνδήκαηνο, ηέιε ραξηνζήκνπ, ηέιε δηνδίσλ θ.ι.π. 

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. 

3. Γηα ηηο πιεξσκέο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 1239/82 θαη ηνπ Άξζξνπ 39 ηνπ Λ. 2065/92, 

κε ηηο νπνίεο ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε ησλ Αξκνδίσλ Γεκνζίσλ Αξρψλ λα δεηνχλ βεβαίσζε ηνπ ΔΦΘΑ γηα 

χπαξμε ή κε νθεηιήο, γηα θάζε εμφθιεζε ή ηκεκαηηθή θαηαβνιή ρξεκάησλ θαη λα παξαθξαηνχλ ηελ 

νθεηιή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΦΘΑ. 

4. Ο Αλάδνρνο επίζεο βαξχλεηαη κε φια ηα ζρεηηθά ηέιε ηνπ Άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 2052/92, φπσο ηζρχεη κεηά 

ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην Άξζξν 6 ηνπ Λ. 3481/06 πεξί κεραλεκάησλ ηνπ έξγνπ. 

5. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνεξρφκελνη απφ Θξάηε – Κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δ.Ο.Υ., ή απφ 

θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Π.Ο.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. 

Ζ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. θακηά επζχλε δε θέξεη γηα νπνηεζδήπνηε νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ 

ζα ηνλ βαξχλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ. 

6. Γηεπθξηλίδεηαη θαη ηίζεηαη σο φξνο φηη ε Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. δε ζα επηβαξπλζεί κε θακηά πξνκήζεηα γηα Έιιελα 

ή αιινδαπφ αληηπξφζσπν, νίθν ή εηαηξεία. Ρεηά ζπλνκνινγείηαη φηη ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ 

πξνυπνζέηεη θαη απνδνρή ηνπ παξαπάλσ φξνπ. 

 

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

ησλ Έξγσλ – Οξηζηηθή παξαιαβή 

 

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

θαη εληφο δχν κελψλ απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, o Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ ηειηθή 

επηκέηξεζε λα παξαδψζεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην Κεηξψν ηνπ Έξγνπ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. ΓΛγ/νηθ. 38108 /ΦΛ 466 /5-4-2017 Απφθαζε 

(Φ.Δ.Θ. 1956Β / 7-6-2017). 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη: 

α) Ιεπηνκεξή ζρέδηα ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ  ζε θαηάιιειεο θιίκαθεο (ζρέδηα ηερληθψλ έξγσλ ζε 

θι. 1:100 ή 1:50, κεθνηνκέο αγσγψλ – νδψλ ζε θι.1:100/1:1000, ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ, θ.ι.π.). Όια 

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

DWG, Wνrd, Excel) ζε CD, θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο.  

β) Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ησλ πιηθψλ, ησλ ηερληθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ησλ απαηηνπκέλσλ 

δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 18 ηεο παξνχζαο θαη ζηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

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

ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Οη 

θσηνγξαθίεο ζα ππνβιεζνχλ εθηππσκέλεο, θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο. 
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δ) Έθζεζε κε ππνδείμεηο γηα ηνλ ηξφπν απνθαηαζηάζεσλ θζνξψλ θαη δεκηψλ πνπ ηπρφλ ζα 

παξνπζηαζηνχλ κειινληηθά ζην έξγν. 

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

ζα ζπληαρζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα βηβιηνδεηεκέλα ζε ηεχρε κε ηίηιν 

"ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ". ηνπο 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 Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο" 

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 ην Λ.4412/2016 δηαδηθαζίεο. 

2. Θαηά ηε θάζε παξαιαβήο ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., 

ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη απνθιεηζηηθά κε δαπάλεο ηνπ λα εθηειέζεη θαη λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο φζεο 

εξεπλεηηθέο ηνκέο θαη ζε φπνηεο ζέζεηο θξίλεη ε Δπηηξνπή φηη είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε θχζε θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ έξγνπ. Έηζη θαζίζηαηαη δπλαηφο ν έιεγρνο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά (έιεγρνο δηαζηάζεσλ ηάθξνπ, έιεγρνο πιηθψλ, θ.ι.π.). 

3. Ο 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 παξάγξαθν 8 ηνπ Άξζξνπ 159 ηνπ Λ. 4412/2016. 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ΦΑΤ 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 ΦΑΤ θαη φηη απηφο είλαη ελεκεξσκέλνο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 7 ηνπ Άξζξνπ 3 ηνπ Π.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 ΦΑΤ ή εάλ απηφο δελ είλαη αξθνχλησο ελεκεξσκέλνο. 

ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ζα αλαθέξεηαη αθφκα φηη ν ΦΑΤ εθαξκφζηεθε θαη ελεκεξψζεθε κεηά 

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

παξαηεξήζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ. 

Θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 7 ηνπ Άξζξνπ 170 θαη ζηελ παξ. 8 ηνπ Άξζξνπ 172 ηνπ 

Λ. 4412/2016. 

5. Γεληθφηεξα γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ηελ ππνρξεσηηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή, έρνπλ εθαξκνγή ηα Άξζξα 170, 171 θαη 172 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 22ν: Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Ζ αλαζεψξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 153 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

 

Άξζξν 23ν: Δθξεθηηθά 

Υξήζε εθξεθηηθψλ δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε. 

 

Άξζξν 24ν: Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην1 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΗΠΑΓ / νηθ. 369 / 15.10.2012 ΓΗΠΑΓ εγθχθιην 27, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

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

ηνπ Π.Γ. 305/96. 
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1. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ 

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

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

αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Π.Γ. 305/96  

(άξζξα 7 – 9), Λ. 4412/2016  (άξζξν 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. 4412/2016  (άξζξν 138, παξ. 7). 

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

Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.: ΓΗΠΑΓ / νηθ. 177 / 2.3.01, 

ΓΔΔΠΠ / 85 / 14.5.01 θαη ΓΗΠΑΓ / 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. 4412/2016 (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: Π.Γ. 1073/81 (άξζξν 111), Π.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: Π.Γ. 305/96 (αξ 3, παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 305/96. 

β. Λα αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ – ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο 

ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (άξζξν 3, 

παξ. 8) θαη ηελ Τ.Α. ΓΔΔΠΠ / νηθ / 85 / 2001 ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ. 

4412/2016 (άξζξν 138, παξ. 7). 

γ. Λα αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ – ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ 

παξαιείςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε 

ηε κεζνδνινγία πνπ ζα 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 ΑΤ – ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

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

                                           
2 O Λ. 3850/10 Θχξσζε ηνπ Θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξζξν 

δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ: Λ. 1568/85, Π.Γ. 294/88, 

Π.Γ. 17/96, θ.ι.π. 
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απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο: Π.Γ. 305/96  

(άξζξν 3, παξ. 9) θαη Τ.Α. ΓΗΠΑΓ / νηθ / 889 / 2002 (παξ. 2.9) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζην Λ. 4412/2016  (άξζξν 138, παξ. 7). 

ε. Λα ηεξήζεη ηα ΑΤ – ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: Π.Γ. 305/96 (άξζξν 3, 

παξ. 10) θαη Τ.Α. ΓΗΠΑΓ / νηθ / 889 / 2002 (παξ. 2.9 Γ) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη λα ηα έρεη ζηε 

δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

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

Τγείαο (ΦΑΤ). 

Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα 

ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ. 

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

αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην Π.Γ. 305/96 (άξζξν 3, παξ. 5 – 7) θαη ζηηο 

Τ.Α.: ΓΗΠΑΓ / νηθ / 177 / 2001 (άξζξν 3) θαη ΓΗΠΑΓ / νηθ / 889 / 2002 (παξ. 2.9) ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Λ. 4412/2016  (άξζξν 138). 

2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (άξζξν 3, παξ. 4), φηαλ: 

α. απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δειαδή φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 

β. νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο: Π.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 (ΑΤ, ΦΑΤ) 

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 .ΔΠ.Δ. 

3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε 

Γεκφζηνπ Έξγνπ: Τ.Α. ΓΔΔΠΠ /νηθ. 433 /2000 ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ. 

4412/2016, άξζξα 170 θαη 172. 

4. Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην 

ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ: Π.Γ. 305/96 (άξζξν 3, παξ. 11) θαη  

Τ.Α. ΓΗΠΑΓ / νηθ / 889 / 2002 (παξ. 2.9 Γ) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ Δγθχθιην 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ / νηθ/ 215 / 31.3.2008 ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

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

αζθάιεηαο θαη πγείαο 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

α. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ πελήληα 

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

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

πελήληα (50) θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Λ. 3850/10 (άξζξν 8, παξ. 2 θαη  

άξζξα 4 – 25). 



 

 26 

γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα 

εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη 

Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 

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

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

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

δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ 

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

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

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

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε 

ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο (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 ηερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο (Λ. 3850/10, άξζξν 14,  

παξ. 1 θαη άξζξν 17, παξ. 1). 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 

Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη 

απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

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

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

θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα Άξζξα 4 θαη 

5 ηνπ Λ. 3850/10. 

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

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

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

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, 

θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο 

αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν 

ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο, φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη 

πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη 

λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο (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) 

Ο 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 Π.Γ. 305/96 (άξζξν 3, παξ. 14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α. 

130646/1984 ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

Σν ΖΚΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α., απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα ή 

Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο ηνπ 
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Αλαδφρνπ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ 

ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην 

φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θ.ι.π.: Π.Γ. 1073/81 (άξζξν 113), Λ. 1396/83 

(άξζξν 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ. πξση. ΓΔΔΠΠ / 208 / 12.9.2003. 

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

(ΗΜΑ) 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην 

ΖΚΑ. 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην ΖΚΑ θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο 

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

δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 

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) 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα 

παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο: 

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

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ: Π.Γ. 105/95, Π.Γ. 

305/96 (άξζξν 12, Παξάξη. IV, κέξνο Α, παξ. 18.1). 

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

ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ 

έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν 

ειεθηξνπιεμίαο: Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 75 – 79), Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12, Παξάξη. IV, κέξνο Β, 

ηκήκα II, παξ. 2). 

γ. Σε 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: Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 92 – 95), Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12, Παξάξη. IV, 

κέξνο Α, παξ. 6). 

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

δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, 

πξφιεςε – αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ θαη επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε 

ππξνζβεζηήξσλ, θ.ι.π.: Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 92 – 96), Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12, Παξάξη. IV, 

κέξνο Α, παξ. 3, 4, 8 – 10), Λ. 3850/10 (άξζξα 30, 32, 45). 

ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ 

(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θ.ι.π.):  

Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 109, 110), Λ. 1430/84 (άξζξα 17, 18), Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12,  

Παξάξη. IV, κέξνο Α, παξ. 13, 14). 

ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Κέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΑΠ) 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: Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 102 – 108), Λ. 1430/84 (άξζξα 16 – 18),  

Θ.Τ.Α. Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηήο Θ.Τ.Α. 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ. Β.5261/190/97, 

Π.Γ. 396/94, Π.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. 

Ο 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 Τ.Α. αξηζ. ΓΚΔΟ / Ο / 613 / 16.2.2011 ηνπ ΤΠ.Τ.ΚΔ.ΓΗ.: "Οδεγίεο ήκαλζεο 

Δθηεινχκελσλ Έξγσλ" (ΟΚΟΔ – ΔΔΟ, ηεχρνο 7), 

• ηε Θ.Τ.Α. αξηζ. 6952 / 14.2.2011 ηνπ Τ.ΠΔ.Θ.Α. θαη ΤΠ.Τ.ΚΔ.ΓΗ. "Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα 

ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ", 

• ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Οδηθήο 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.: Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 75 – 84), Π.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: Π.Γ. 216/78,  

Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 85 – 91), Θ.Τ.Α. 8243 / 1113 / 91 (άξζξν 8), Π.Γ. 305/96 [άξζξν 8 (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: 

α) θξαδαζκνχο: Π.Γ. 176/05, β) ζφξπβν: Π.Γ. 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη 

ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: Π.Γ. 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, 

ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο: Λ. 3850/10 (άξζξα 36 – 41), Π.Γ. 82/10. 

4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο – απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ 

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ Π.Γ. 304/2000 

(άξζξν 2). 

α. Ο 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.): Π.Γ. 1073/81 

(άξζξα 17, 45 – 74), Λ. 1430/84 (άξζξα 11 – 15), Π.Γ. 395/94 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ: Π.Γ. 

89/99, Π.Γ. 304/00 θαη Π.Γ. 155/04, Π.Γ. 105/95 (Παξάξη. IX),  

Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12, Παξάξη. IV, κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ, παξ. 7 – 9), Θ.Τ.Α. 15085/593/03, Π.Γ. 

57/10, Λ. 3850/10 (άξζξα 34, 35). 

β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12, Παξάξη. IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, 

παξ. 7.4 θαη 8.5) θαη ην Π.Γ. 304/00 (άξζξν 2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: 

1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

2. Άδεηα θπθινθνξίαο 

3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 
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4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο). 

5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12, Παξάξη. IV,  

κέξνο Β', ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην Π.Γ. 89/99 (Παξάξη. II, παξ. 2.1). 

εκεηψλεηαη 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 Π.Γ. 89/99 (άξζξν 4α, παξ. 3 θαη 6). 

7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη 

αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ Θ.Τ.Α. 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. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα 

κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ 

έξγνπ. 

Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα: 

5.1 Καηεδαθίζεηο 

Π.Γ. 413/77, Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 18 – 33, 104), Θ.Τ.Α. 8243/1113/91 (άξζξν 7),  

Τ.Α. 31245/93, Λ. 2168/93, Π.Γ. 396/94 (άξζξν 9, παξ. 4, Παξάξη. ΗΗΗ), Τ.Α. 3009/2/21 – γ/94,  

Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηήο: Τ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 θαη  

Τ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12, Παξάξη. IV, κέξνο Β, ηκήκα II, παξ. 11),  

Θ.Τ.Α. 3329/89 θαη ε ηξνπνπνίεζε απηήο: Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π.Γ. 455/95 θαη ε ηξνπνπνίεζε 

απηνχ Π.Γ. 2/06, Π.Γ. 212/06. 

5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θ.ι.π.), Αληηζηεξίμεηο 

Π.Γ. 413/77, Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 2 – 17, 40 – 42), Τ.Α. άξ. 3046/304/89 (άξζξν 8 – αζθάιεηα θαη 

αληνρή θηηξίσλ, παξ. 4), Θ.Τ.Α. 3329/89 θαη ε ηξνπνπνίεζε απηήο:  

Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Λ. 2168/93, Π.Γ. 396/94 (άξζξν 9, παξ. 4, Παξάξη. ΗΗΗ), Τ.Α. 3009/2/21 

– γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηήο: Τ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 θαη  

Τ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, Π.Γ. 455/95 θαη ε ηξνπνπνίεζε απηνχ: Π.Γ. 2/06, Π.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 

Π.Γ. 778/80, Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 34 – 44), Λ. 1430/84 (άξζξα 7 – 10),  

Θ.Τ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93, Π.Γ. 396/94 (άξζξν 9, παξ. 4, Παξάξη. ΗΗΗ), Π.Γ. 155/04, Π.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, νμπγνλνθνπήο θαη ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 

Π.Γ. 95/78, Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 96, 99, 104, 105), Π.Γ. 70/90 (άξζξν 15), Π.Γ. 396/94 (άξζξν 9, 

παξ. 4, Παξάξη. ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7, Απφθ. 7568 Φ.700.1/96, Θ.Τ.Α.  

άξ. νηθ.16289/330/99. 

5.5 Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θ.ι.π.) 

Π.Γ. 778/80, Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 26 – 33, άξζξν 98), Τ.Α. 3046/304/89, Π.Γ. 396/94 (άξζξν 9, 

παξ. 4, Παξάξη. ΗΗΗ), Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12, Παξάξη. IV, κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ, παξ. 12). 

5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ. 
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(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη 

εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ 

θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) 

Π.Γ. 413/77, Π.Γ. 225/89, Θ.Τ.Α. 3329/89 θαη ε ηξνπνπνίεζε απηήο:  

Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Λ. 2168/93, Π.Γ. 396/94 (άξζξν 9, παξ. 4, Παξάξη. ΗΗΗ),  

Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηήο: Τ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 θαη  

Τ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, Τ.Α. 3009/2/21 – γ/94, Π.Γ. 455/95 θαη ε ηξνπνπνίεζε απηνχ: Π.Γ. 2/06, 

Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12, Παξάξη. IV, κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ, παξ. 10). 

5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 

(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θ.ι.π. κε ρξήζε 

πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) 

Π.Γ. 1073/81 (άξζξν 100), Λ. 1430/84 (άξζξν 17), Π.Γ. 396/94 (άξζξν 9, παξ. 4, Παξάξη. ΗΗΗ), 

Τ.Α. 3131.1/20/95/95, Π.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 εξγνηάμη 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ: 

"ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ" 

A. ΛΟΚΟΗ Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΘΔ ΑΠΟΦΑΔΗ 

Λ. 1396/83 

Λ. 1430/84 

Λ. 2168/ 93 

Λ. 2696/99 

Λ. 3542/07 

Λ. 3669/08 (ΘΓΔ) 

Λ. 3850/10 

Λ. 4030/12 

ΦΔΘ 337/Α/76 

ΦΔΘ 126/Α/83 

ΦΔΘ 49/Α/84 

ΦΔΘ 147/Α/93 

ΦΔΘ 57/Α/99 

ΦΔΘ 50/Α/07 

ΦΔΘ 116/Α/08 

ΦΔΘ 84/Α/10 

ΦΔΘ 249/Α/12 

Τ.Α. 130646/84 

Θ.Τ.Α. 3329/89 

Θ.Τ.Α. 8243/1113/91 

Θ.Τ.Α. αξ. νηθ. Β.4373/1205/93 

Θ.Τ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93 

Θ.Τ.Α. αξ. 8881/94 

Τ.Α. αξ. νηθ. 31245/93 

Τ.Α. 3009/2/21-γ/94 

Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 

Τ.Α. 3131.1/20/95/95 

Τ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 

Τ.Α. Φ6.9/25068/1183/96 

Τ.Α αξ. νηθ. Β.5261/190/97 

Θ.Τ.Α. αξ. νηθ.16289/330/99 

Θ.Τ.Α. αξ. νηθ.15085/593/03 

Θ.Τ.Α. αξ. 6952/11 

Τ.Α. 3046/304/89 

Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00 

Τ.Α. αξ. νηθ. 433/2000 

Τ.Α. ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 

Τ.Α. ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 

ΦΔΘ 154/Β/84 

ΦΔΘ 132/Β/89 

ΦΔΘ 138/Β/91 

ΦΔΘ 187/Β/93 

ΦΔΘ 765/Β/93 

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 

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΘΑ ΓΗΑΣΑΓΚΑΣΑ 

Π.Γ. 413/77 

Π.Γ. 95/78 

Π.Γ. 216/78 

Π.Γ. 778/80 

Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 225/89 

 

ΦΔΘ 128/Α/77 

ΦΔΘ 20/Α/78 

ΦΔΘ 47/Α/78 

ΦΔΘ 193/Α/80 

ΦΔΘ 260/Α/81 

ΦΔΘ 106/Α/89 

ΦΔΘ 31/Α/90 

Π.Γ. 70/90 

Π.Γ. 395/94 

Π.Γ. 396/94 

ΦΔΘ 31/Α/90 

ΦΔΘ 38/Α/91 

ΦΔΘ 180/Α/91 

ΦΔΘ 220/Α/94 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ: 

"ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ" 

ΦΔΘ 220/Α/94 Τ.Α. ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 

Τ.Α. ΓMEO/Ο/613/11 

Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, 

Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΔΘ 266/Β/01 

ΦΔΘ 16/Β/03 

ΦΔΘ 905/Β/11 

ΦΔΘ 1287/Β/09 

ΦΔΘ 155/Β/96 

Π.Γ. 397/94 

Π.Γ. 105/95 

Π.Γ. 455/95 

Π.Γ. 305/96 

Π.Γ. 89/99 

ΦΔΘ 221/Α/94 

ΦΔΘ 67/Α/95 

ΦΔΘ 268/Α/95 

ΦΔΘ 212/Α/96 

ΦΔΘ 94/Α/99 

Π.Γ. 304/00 ΦΔΘ 241/Α/00 Γ. ΔΓΘΤΘΙΗΟΗ 

Π.Γ. 155/04 

Π.Γ. 176/05 

Π.Γ. 149/06 

Π.Γ. 2/06 

Π.Γ. 212/06 

Π.Γ. 82/10 

Π.Γ. 57/10 

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 

ΔΓΘΤΘΙΗΟ 27/03 

ΔΓΘΤΘΙΗΟ 6/08 

 

ΔΓΘΤΘΙΗΟ .ΔΠ.Δ 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠΠ/208/12.9.03 

ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/ 

νηθ/215/31.3.08 

ΑΡ. ΠΡ. 10201/12 

ΑΓΑ: Β4Ι1Ι – ΘΦΕ 

 

7. Δπηπξόζζεηα: 

α) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη θάζε θνξά ην αλάινγν, γηα θάζε πεξίπησζε κέηξν αζθαιείαο, θαηά ην 

ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, γηα ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ή δεκηάο, έρνληαο απηφο 

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 Τπεξεζία, 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 Τπεξεζία, πξνο νκαιή 

θαη αθψιπηε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. 

γ) Τπνρξενχηαη επίζεο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ πιήξε θαη ζχκθσλα πξνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Ο.Θ. 

ζήκαλζε εκέξαο θαη λχθηαο ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ, κε ηηο θαηάιιεια θάζε θνξά πηλαθίδεο, 

θαλνχο, θ.ι.π., πξνο θαζνδήγεζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. αξ. ΒΚ5 / 30058 / 6.12.82, δεκνζηεπζείζα ζην ππ' αξηζ. ΦΔΘ 121Β / 23.3.83 θαη ην  

Λ. 2696/23.3.99 "Θχξσζε Θψδηθα Οδηθήο Θπθινθνξίαο". 

δ) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., ζηελ νπνία 

ζα αλαγξάθνληαη ηφζν ηα ζηνηρεία ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ φζν θαη ηνπ ππεχζπλνπ Αλαδφρνπ. Οη 

πηλαθίδεο απηέο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ έξγνπ (αξρή, ηέινο θαη ζε ελδηάκεζα ζεκεία 

αλαιφγσο ηνπ κήθνπο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ) θαη πάλησο ζε αξηζκφ φρη oιηγφηεξo ησλ δχν αλά 

πελήληα κέηξα. 

Ο Θχξηνο ηνπ Έξγνπ επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ηχπν ηεο πηλαθίδαο θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε απηή λα ηε γλσζηνπνηήζεη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηα έξγα κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. 
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Τπφδεηγκα ζε ζρέδην (ππφ θιίκαθα 1:10)  εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πηλαθίδαο ζα ρνξεγείηαη ζηνλ Αλάδνρν κε 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 εξγνιαβίαο ζα αλεγεξζνχλ ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ 

ηελ Αζηπλνκία, ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ηηο άιιεο αξκφδηεο αξρέο, κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, o νπνίνο 

θαη ζπληεξεί απηέο ζε θαιή θαηάζηαζε, ππνρξενχκελνο ζπγρξφλσο ζηελ άκεζε θαζαίξεζε θαη απνθνκηδή 

ησλ πξντφλησλ ηνπο, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

ζη) ε φζεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, o Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο, θαζψο θαη ηε ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ γηα ηελ απνθπγή 

πξφθιεζεο δεκηψλ πξνο ηξίηνπο ή θαη πξνο ην έξγν, απφ ηπρφλ θαηαπηψζεηο, θ.ι.π. 

δ) Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ, θ.ι.π., ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ρσξίο ακέιεηα 

ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 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) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηα αλαθεξφκελα ζηα Άξζξα 9, 47 θαη 48 ηνπ Λ. 2696/23.3.99. 

ζ) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηα αλαθεξφκελα ζην Π.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 92/57 ηεο Δ.Ο.Θ.". 

η) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απφθαζε 14867/825 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιεηαο θαη Πξφλνηαο (ΦΔΘ 1241Β / 15.5.2014) "Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ηήξεζεο 

αξρείσλ γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ εξγαζία ζηα ηερληθά έξγα". 

ηα)  Ο 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. 

Ο 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 

θαπζίκσλ θαη ζα θαηαζθεπάζεη δεμακελέο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ νκβξίσλ πδάησλ πνπ έρνπλ 

ξππαλζεί. 

Ο Αλάδνρνο ζα εθηειεί ηα έξγα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη αηπρήκαηα ζην πξνζσπηθφ ηνπ, 

ζην εξγνηαμηαθφ πξνζσπηθφ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ζην θνηλφ. 

Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζα απαγνξεχεηαη ε είζνδνο παηδηψλ θαη δψσλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπλεξγαζζεί κε ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη φηη νη πξαθηηθέο 

εθαξκφδνληαη ζε νιφθιεξν ην εξγνηάμην.  

ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζεψξεζε νιφθιεξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 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. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 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 Τπεξεζίαο. 

Ο Αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεη ακέζσο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 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 
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πξνο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα γίλεηαη πξνθνξηθά, ελψ ζα ππνβάιιεηαη γξαπηή έθζεζε εληφο 24 

σξψλ απφ ην αηχρεκα. 

 Ο Αλάδνρνο ζα εθνδηάζεη θάζε εξγαδφκελν θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο κε θξάλνο 

αζθαιείαο, θζνξίδνληα επελδχηε θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν 

Αλάδνρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα θέξεη θαξηειάθη ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην 

φλνκα ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. , ε επσλπκία ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο θαη ν αξηζκφο ηεο Δξγνιαβίαο.  

Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη θαη ζα απνζεθεχζεη ζην εξγνηάμην φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ 

αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ησλ 

επηζθεπηψλ. 

Ζ ζπληήξεζε θαη ν αλεθνδηαζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη 

πγείαο ηνπ Αλαδφρνπ. Ο εμνπιηζκφο ζα θπιάζζεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλν απνζεθεπηηθφ ρψξν ζην εξγνηάμην. 

Σν πξνζσπηθφ θαη νη επηζθέπηεο ζα είλαη ππνρξεσκέλνη λα θνξνχλ θαζ’ φιε ηεο δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο 

ζην εξγνηάμην θξάλνο θαη θαηάιιεια ππνδήκαηα αζθαιείαο κε κεηαιιηθή επέλδπζε ζηα δάρηπια θαη ηηο 

θηέξλεο.  

Ο 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) 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. 

Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφδεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη ζα ελεκεξψλεη ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. πξηλ 

αξρίζεη εξγαζίεο ζε πθηζηάκελεο κνλάδεο ή ζσιελψζεηο. Θα πξνεγείηαη ε ππνβνιή "Σερληθήο Έθζεζεο" θαη 

πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ πξνο έγθξηζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

Όινο ν εμνπιηζκφο θαηαζθεπήο ζα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ζα ζπληεξείηαη θαλνληθά. 

Γεξαλνί θαη άιινο αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο δε ζα γίλνληαη δεθηνί ζην εξγνηάμην παξά κφλνλ εθφζνλ 

δηαζέηνπλ πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ δνθηκήο θφξηηζεο. 

ηγ) Πξηλ ηελ είζνδν ζε θξεάηηα, ή άιινπο θιεηζηνχο ρψξνπο, ν Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηελ απνζηξάγγηζε 

θαη θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ, ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. Οη 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.). 

ηδ) Ο 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. 

Ο 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. 

Ο Αλάδνρνο ζα ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 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 θαλφλεο αζθαιείαο. Ζ ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε 

ζηνηρείνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ζα δηαθφπηεηαη φπνηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, πξνθαιεί 

κε αλεθηά επίπεδα ζνξχβνπ θαη φριεζεο. Ο Αλάδνρνο ζα παίξλεη άκεζα κέηξα γηα ηελ παχζε ζνξχβνπ θαη 
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φριεζεο ή γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ εγθαηάζηαζεο. Οη κεραλέο βελδίλεο ή πεηξειαίνπ δε ζα 

εθπέκπνπλ θαπζαέξηα πάλσ απφ ηα επηηξεπφκελα φξηα. 

Ο Αλάδνρνο ζα εθηειεί κεηξήζεηο ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ, φπνπ απαηηείηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη 

ζα ππνβάιιεη ηα απνηειέζκαηα ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.  

Ο Αλάδνρνο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηαδήπνηε πξφζζεηα κέηξα πνπ ζα απαηηεζνχλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία, ψζηε ε δηακνξθνχκελε ζηάζκε ζνξχβνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ λα είλαη ζχκθσλε κε 

ηα πξνβιεπφκελα φξηα ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

ηε) 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. Σα κεηαθνξηθά κέζα ζα πιεξνχλ φιεο ηηο 

απαηηήζεηο ησλ Αξκνδίσλ Αξρψλ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Όπνην φρεκα δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 

απηέο ή άιιεο απαηηήζεηο ησλ Αξκνδίσλ Αξρψλ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ζα απνκαθξχλεηαη απφ ην 

εξγνηάμην. 

Ο 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. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη φια ηα πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα θαη ηηο πηλαθίδεο 

ζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Αξκνδίσλ Αξρψλ θαη ηεο Σξνραίαο. 

Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίδεη φηη νη εξγαζίεο ηνπ δε ζα πξνθαινχλ 

αδηθαηνιφγεηε φριεζε ζην θνηλφ. Ο Αλάδνρνο δε ζα εκπνδίδεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο ζε 

νδνχο θαη νδηθέο αξηεξίεο, εθηφο εάλ ιάβεη έγθξηζε απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο. 

ηζη) 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 Τπνπξγηθή Απφθαζε "Έγθξηζε θαλνληζκψλ αθηηλνπξνζηαζίαο" (ΦΔΘ 216Β / 5.3.01). 

ηδ) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη πιήξσο φια ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΠΑΓ / ΟΗΘ / 889 / 

27.11.02 απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. (ΦΔΘ 16Β / 14.1.03), ηεο νπνίαο ηα άξζξα απνηεινχλ φξνπο ηεο 

παξνχζαο Δ..Τ. θαη ε νπνία επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα Γ απηήο. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη θαη 

ηα αλαθεξφκελα ζην ππ’ αξηζκ. ΓΗΠΑΓ / ΟΗΘ / 403 / 22.06.06 έγγξαθν ηεο ΓΗΠΑΓ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ κε ζέκα 

"Σήξεζε ζηα εξγνηάμηα, βηβιίσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα κεραλήκαηα 

έξγσλ". 

ηε) Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο λννχληαη 

πεξηιακβαλφκελεο ζηηο ηηκέο ηνπ "Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο" ηνπ Αλαδφρνπ θαη δε δηθαηνχηαη γηα 

απηέο θακηά πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

 

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

Πιένλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 3 ηνπ Άξζξνπ 24 αλαθνξηθά κε ην ΑΤ θαη ΦΑΤ, ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα: 

Ο 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 ΑΤ θαη ΦΑΤ, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Π.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.Ο.Θ."  

(ΦΔΘ 212Α / 29.8.96). 

Σν ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ζα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο Δ..Τ., κε ηα αλαθεξφκελα 

ζην Π.Γ. 305/96 (ΦΔΘ 212Α / 29.8.96), ζηελ ππ' αξηζκ. ΓΗΠΑΓ / ΟΗΘ / 889 / 27.11.02 απφθαζε ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ΦΔΘ 16Β / 14.1.03) θαη ζηε ινηπή ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ ππνβνιή θαη έγθξηζή ηνπο ζα 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 5 ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζηα 

ηκήκαηα ηνπ παξφληνο έξγνπ. 
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Σν ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ππνβάιινληαη εηο δηπινχλ. Αλά έλα αληίηππν παξακέλεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, 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 Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΑΤ – ΦΑΤ. Σελ 

επζχλε γηα ηπρφλ παξάιεηςε θαηάξηηζεο ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ έρεη ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

Σν ΑΤ ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα λνκνζεηηθά θείκελα ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζην Παξάξηεκα Γ, πεξί 

κέηξσλ πξφιεςεο θαη απνηξνπήο θηλδχλσλ, ηα νπνία θείκελα λννχληαη σο αλαπφζπαζην κέξνο απηνχ. 

Σν ΑΤ θαη ν ΦΑΤ 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 ΦΑΤ, ψζηε απηφο λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη 

φπσο απηφ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζεί. 

Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ 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 Π.Γ. 305/96, ζηελ ππ' αξηζκ. ΓΗΠΑΓ / ΟΗΘ / 889 / 27.11.02 

απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ΦΔΘ 16Β / 14.1.03) , ζηελ ππ΄ αξ. 6952 / 14.2.2011 (ΦΔΘ. 420Β / 16.3.2011) 

θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΠΔ.Θ.Α. θαη Τ.ΚΔ.ΓΗ. θαη ζηε ινηπή ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ΦΑΤ 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 ΦΑΤ θαη φηη απηφο είλαη ελεκεξσκέλνο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξ. 7 ηνπ Άξζξνπ 3 ηνπ Π.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 ΦΑΤ ή εάλ απηφο δελ είλαη αξθνχλησο ελεκεξσκέλνο. 

ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ζα αλαθέξεηαη αθφκα φηη ν ΦΑΤ εθαξκφζηεθε θαη ελεκεξψζεθε κεηά 

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

παξαηεξήζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ. 

Θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππ' αξηζ. 433 / 19.9.2000 απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., ζηελ 

παξ. 8 ηνπ Άξζξνπ 172 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη.  

 

Άξζξν 26ν: Αζθαιίζεηο 

α) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ζην ΔΦΘΑ θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ 

ζα απαζρνιεί ν ίδηνο ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο πεξί ΔΦΘΑ θαη ινηπψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

θείκελεο δηαηάμεηο. 

β) Ο 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 ΔΦΘΑ δηαηάμεηο. Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη γηα ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ. 

γ) Ο 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 Τπεξεζία. Ο 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. 

δ) Ο 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.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη επνκέλσο ζα 
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ηεο αλήθνπλ. ε πεξίπησζε πνπ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. 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. 

ε) Ο 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 Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη ε Διιεληθή Λνκνζεζία, κπνξνχλ λα αζθαιίζνπλ 

παξεκθεξή έξγα. 

Ο πξνζσξλφο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη "ρέδηα" 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 Τπεξεζηψλ ηεο 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ ζα ζπλαθζνχλ, ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ θαη ζα δηαβηβάδνληαη ζηε ζπλέρεηα γηα 

ηειηθφ έιεγρν ζηε Γηεχζπλζε Λνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

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 αζθαιίζεσο. 

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. Ο 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), ιαλζαζκέλε 

κειέηε (πνπ εθπφλεζε ή ν αξρηθφο κειεηεηήο ηνπ έξγνπ ή ν Αλάδνρνο), ειαηησκαηηθά πιηθά, 

ιαλζαζκέλε εξγαζία, θ.ι.π., κε εμαίξεζε ηνπο θηλδχλνπο, πνπ ζπλήζσο εμαηξνχληαη θαη δελ θαιχπηνληαη 

απφ ηα ζπλήζε αζθαιηζηήξηα ΘΑΣΑ ΠΑΛΣΟ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (π.ρ. πφιεκνο, εηζβνιή, αληαξζία, ιατθή 

εμέγεξζε, επαλάζηαζε, θαηάζρεζε, κφιπλζε απφ ξαδηελέξγεηα ή ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, θ.ι.π.) Οη 

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 αζθαιίζεσο 

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.  
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Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ. Αληηθείκελν αζθαιίζεσο. 

Κε ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε ΑΣΗΘΖ ΔΤΘΤΛΖ ηνπ Αλαδφρνπ ΔΛΑΛΣΗ ΣΡΗΣΩΛ, 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 αζθαιίζεσο 

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 

Σα 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 Τπεξεζία, ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηεο, νη ηπρφλ ζχκβνπινη θαη κειεηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ 

ηνπο ζεσξνχληαη ΣΡΗΣΑ ΠΡΟΩΠΑ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο δηαζηαπξνχκελεο 

επζχλεο αιιήισλ (CROSS LIABILITY). 

 

Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα πξέπεη ξεηψο λα αλαθέξεηαη φηη: 

 

 Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ππνρξεψλεηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη θαηά ηνπ Αλαδφρνπ ή 

ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη 

ζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην αζηηθήο 

επζχλεο έλαληη ηξίησλ.  

 Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα αγσγήο θαηά ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. 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. 

 

ζη) Γεληθνί φξνη πνπ αθνξνχλ ζηα αζθαιηζηήξηα "θαηά παληφο θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ" θαη "αζηηθήο επζχλεο 

έλαληη ηξίησλ" 
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ηα αζθαιηζηήξηα ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, νη ζχκβνπινί ηεο, νη κειεηεηέο, νη ζπλεξγάηεο ηεο θαη νη ππάιιεινη ηεο ζα είλαη 

ζπλαζθαιηδφκελνη. 

Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα δε δχλαηαη 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 Τπεξεζία ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) εκέξεο πξν ηεο νξηδφκελεο 

εκεξνκελίαο αθπξψζεσο. 

ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο κεηαβηβάδεη θαη εθρσξεί ζηελ  

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. εμ αξρήο ηα πνζά ησλ απαηηήζεψλ ηνπ απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, πνπ ζα 

θαηαβάιινληαη απ' επζείαο ζηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. 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 Τπεξεζίαο, 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 Τπεξεζία, 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 Τπεξεζίαο, 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 Τπεξεζίαο. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδίδεη ζηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δεθαπέληε (15) εκέξεο 

ηνπιάρηζηνλ πξηλ αξρίζεη ε πεξίνδνο αζθάιηζεο (εθηφο αλ άιισο πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε). Γηαθνξεηηθά ε 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., ρσξίο εηδνπνίεζε, κπνξεί αλ ζπλάςεη ην ππφςε αζθαιηζηήξην κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηεο 

πξνηίκεζήο ηεο, ζην φλνκα γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεξγεί 

κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο. 

ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην έξγν ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, κπνξεί λα αζθαιηζηεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. 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, Π.Γ. 609/85, ΘΓΔ, θ.ι.π.). 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο, θ.ι.π. ησλ αζθαιηζηεξίσλ. Οη παξερφκελεο 

αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο, νη νηθνλνκηθνί θαη αζθαιηζηηθνί φξνη, εμαηξέζεηο, απαιιαγέο, θ.ι.π., ππφθεηληαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Οη παξαπάλσ αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ ή πεξηνξίδνπλ θαηά θαλέλα ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 

ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, ηδηαίηεξα ζε φηη 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. 

ε 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.ΤΓ.Α.Π. 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 
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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.ΤΓ.Α.Π. 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.ΤΓ.Α.Π. 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. 

ε 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.ΤΓ.Α.Π. 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. 

Ο Αλάδνρνο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε Δ.ΤΓ.Α.Π. 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 ΘΑΣΑ ΠΑΛΣΟ ΘΗΛΓΤΛΟΤ, φζν θαη ζηα άιινπ ηχπνπ αζθαιηζηήξηα, πνπ θαιχπηνπλ ην ίδην ην έξγν 

(ΠΤΡΟ, ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ ΒΙΑΒΩΛ, ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΚΔΛΩΛ ΔΡΓΩΛ ΠΟΙΗΣΗΘΟΤ ΚΖΥΑΛΗΘΟΤ, θ.ι.π.) ηνλ εμήο 

εηδηθφ φξν: 

ε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ έξγνπ: 

 

"Πξνθεηκέλνπ 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.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Δθφζνλ ε Δ.ΤΓ.Α.Π. 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.ΤΓ.Α.Π. 

Α.Δ. θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή 

απνδεκίσζε ζηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. κεηά απφ αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ην ζθνπφ απηφ". 

Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. θαη' νπδέλα ηξφπν ηνλ απαιιάζζεη 

απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θχξηα ζχκβαζε. 

 

 

 

Άξζξν 27ν: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 17 ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Άξζξν 28ν: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Ζ εθαξκνζηέα λνκνζεζία γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Άξζξν 7 ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο ηνπ παξφληνο έξγνπ 

 

 

Αζήλα, ΑΠΡΙΛΙΟ 2018 
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ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η πληάμαζα Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ  

  

Δ. ΡΑΠΠΟΤ 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Κ. ΣΑΤΡΟΤΛΙΑ  

  Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 



ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε. 

(Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε.) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ  

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: "Σοποθέηηζη νέων παροτών και εργαζίες δικηύοσ ύδρεσζης ζε περιοτές αρμοδιόηηηας 

Σομέα Ηρακλείοσ ηης Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε." 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2018 
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ΤΝΣΑΞΗ ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηε Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία γηα έγθξηζε ρξνλνδηάγξακκα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζην νπνίν ζα ηεξνύληαη ηόζν ε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ, όζν θαη νη ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Ε..Τ., θαζώο θαη λα πξνθύπηεη ε απνξξόθεζε ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ 

νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Ε..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. Σετνική 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 ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε. 

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 

 Δξαζηεξηόηεηα: Εθζθαθή ηάθξνπ (από ρ.ζ.... ζε ρ.ζ. ... ή θπζηθό κήθνο) 

 Τπεύζπλνο Δξαζηεξηόηεηαο:  ..............  

 πλνιηθή Δηάξθεηα:  .............. (Ηκεξνινγηαθέο εκέξεο) 

 πλνιηθή Πνζόηεηα:  .............. (ε Μ3 ή Μ.Μ.) 

 Πξνβιεπόκελε Καηαζθεπαζηηθή:  .............. (Μ3 αλά εξγάζηκε εκέξα) 

Δπλαηόηεηα (Ρπζκόο Εξγαζίαο) 

 Πξνβιεπόκελνο Μεραληθόο 

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, Μέηξα Τγηεηλήο 

θαη Αζθάιεηαο, Πηζαλά Εκπόδηα: 

(Ο.Κ.Ω., θ.ι.π.) Αληηζηεξίμεηο, θ.ι.π. 

 ...............  
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2. Λεπηομερή ανάλσζη ζε μορθή πίνακα ηοσ έργοσ ζε δραζηηριόηηηες ή ομάδες δραζηηριοηήηων 

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 ηελ δεκηνπξγία ηθαλνύ κεηώπνπ εξγαζίαο. Γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο 

εθηηκάηαη ν ρξόλνο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 

Επηζεκαίλεηαη 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.Ε. ζε ζπζρεηηζκό κε ηηο θαζνξηδόκελεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ 

έξγνπ. 

Επηζεκαίλεηαη 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) Σεξεί 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. 

 

 

Αθήνα, ΜΑΡΣΙΟ 2018 

 

 

Η υντάξασα 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ  

 

 

 

Ε. ΡΑΠΠΟΤ 

Πολιτικός Μηχανικός 

Κ. ΣΑΤΡΟΤΛΙΑ  

  Πολιτικός Μηχανικός 
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ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. 

(Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ 

 

 

 

 

ΔΡΓΟ: "Σοποθέηηζη νέων παποσών και επγαζίερ δικηύος ύδπεςζηρ ζε πεπιοσέρ απμοδιόηηηαρ 

Σομέα Ηπακλείος ηηρ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ." 

 

 

 

 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ (Π.Π.Δ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2018 
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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 λα 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 θαη ηελ 

έγθξηζε ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο: 

 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 ζηελ 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, ηελ πνηόηεηα 

ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο θ.ι.π.) αλεμαξηήησο ηνπ εθαξκνδόκελνπ Π.Π.Δ. 
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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 Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ: 

 νη αλαθεξόκελεο ηζρύνπζεο εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (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.), 

 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.), 

 ηνλ Καλνληζκό Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο θαη ην Νέν Καλνληζκό γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ 

από ζθπξόδεκα. 

 

3. ηοισεία ππορ ςποβολή 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε, εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ηνπ 

έξγνπ, 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. 

Δηδηθόηεξα ην Π.Π.Δ. ζα πεξηέρεη, θαη’ ειάρηζην, ηα παξαθάησ: 

1. Γείγκαηα ησλ πξνηεηλνκέλσλ εγγξάθσλ ειέγρνπ πνηόηεηαο, εληύπσλ δνθηκώλ θαη εληύπσλ 

αλαθνξώλ. 

2. Έλα θαηάινγν Τπνρξεσηηθώλ εκείσλ Διέγρνπ, 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, 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. 
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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., ην νπνίν 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 Δ.ΣΔ.Π., θαλνληζκνί, εγθύθιηνη θ.ι.π. πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρύνπλ. 

Σν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ, πνπ 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 θαη' ειάρηζηνλ πεληαεηή 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. 



 

5 

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 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 πνην ηκήκα ηνπ 

έξγνπ αλαθέξνληαη. Σα πηζηνπνηεηηθά δνθηκώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή ή από αλεμάξηεηνπο νίθνπο 

επηζεώξεζεο πξέπεη επίζεο λα ζεκεηώλνπλ ζαθώο ηα θξηηήξηα απνδνρήο εθάζηεο δνθηκήο, ηελ 

εκεξνκελία εθηέιεζεο απηήο θαζώο επίζεο θαη ζε πνην 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 “Δβδνκαδηαίεο Αλαθνξέο Διέγρνπ Πνηόηεηαο”, θαη ζα ηηο ππνβάιιεη ζηε 

Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία. ηηο αλαθνξέο απηέο ζα ζπλνςίδνληαη όιεο νη επηζεσξήζεηο ειέγρνπ πνηόηεηαο 

θαη νη δνθηκέο / έιεγρνη 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 ηελ 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 
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δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ πιηθώλ πνπ ππάξρνπλ ζε πιεόλαζκα. Η Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ζα έρεη 

πξόζβαζε ζ’ 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 

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 νξπγκάησλ 

 Δπίρσζε / ζπκπύθλσζε 

 Έιεγρνο θαηαζθεπήο 

 Έιεγρνο θαη δνθηκέο πιηθώλ 

 Δπηηόπνπ Δπηζεώξεζε 

2. Οηθνδνκηθά 

 Έιεγρνη θαη Γνθηκέο Τιηθώλ ζηε κνλάδα παξαζθεπήο αξγώλ πιηθώλ 

 Έιεγρνη θαη Γνθηκέο Τιηθώλ ζηε κνλάδα παξαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο 

 Σζηκέληα 

 Πξόζζεηα θπξνδέκαηνο 

 Έιεγρνη Λεηηνπξγίαο κνλάδαο παξαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο 
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 Έιεγρνο θαη Γνθηκέο θπξνδέκαηνο ζηε κνλάδα παξαζθεπήο 

 Οπιηζκόο 

 Ξπιόηππνη 

 Έιεγρνο θαη Γνθηκέο θπξνδέκαηνο ζηε ζέζε δηάζηξσζεο 

 Δπηηόπνπ Δπηζεώξεζε 

3. Οδνπνηία 

 Πξνεηνηκαζία, ππόβαζε, βάζε 

 Έιεγρνη θαη Γνθηκέο Τιηθώλ ζηε κνλάδα παξαζθεπήο αξγώλ πιηθώλ 

 Βάζε νδνζηξσζίαο 

 Έιεγρνο θαηαζθεπήο 

 Έιεγρνο θαη Γνθηκέο πκπύθλσζεο θαη Τγξαζίαο 

 Δπηηόπνπ Δπηζεώξεζε 

4. Υαιπβδνζσιήλεο 

 Τιηθά 

 Δπηζηξώζεηο 

 πγθόιιεζε 

– Καηαιιειόηεηα πηζηνπνίεζεο δηαδηθαζίαο θαη κέζσλ 

– Έιεγρνη θαη δνθηκέο 

 Καζνδηθή Πξνζηαζία 

– Καηαιιειόηεηα δηαδηθαζίαο θαη κέζσλ 

– Πξνζόληα ηερληθνύ πξνζσπηθνύ 

– Έιεγρνη θαη δνθηκέο 

 Πξνζηαηεπηηθέο επηζηξώζεηο θαη ζπζηήκαηα βαθήο 

 Δπηηόπνπ Δπηζεώξεζε 

5. Αγσγνί πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) 

 Τιηθά 

 πγθόιιεζε 

– Καηαιιειόηεηα πηζηνπνίεζεο δηαδηθαζίαο θαη κέζσλ 

– Πξνζόληα πηζηνπνίεζεο 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 



 

8 

3. Δμνπιηζκόο 

4. Καηάινγνο Διέγρσλ θαη Γνθηκώλ πνπ ζα εθηεινύληαη ζην εξγαζηήξην 

5. Πξνζσπηθό (νλνκαζηηθά) 

 Δηδηθόηεηα 

 Δκπεηξία 

6. Γηαζέζηκα Ορήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ – πιηθώλ 

 

Γ. ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 

1. Έληππα Δπηζεσξήζεσλ 

2. Έληππα Δξγαζηεξηαθώλ Γνθηκώλ θαη Διέγρσλ 

3. Έληππα Δπηηόπνπ Γνθηκώλ θαη Διέγρσλ 

4. Δβδνκαδηαίεο Αλαθνξέο Διέγρνπ Πνηόηεηαο 

5. ύζηεκα Σαμηλόκεζεο Αλαθνξώλ θαη Γειηίσλ Διέγρνπ Πνηόηεηαο 

6. ύζηεκα Αξρεηνζέηεζεο Δγγξάθσλ Παξαγγειίαο, Παξαιαβήο θ.ι.π. πιηθώλ 

 

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, 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 
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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 150m 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 

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 

 

8.5 ςγκολλήζειρ 

Γηα ηηο εξγνηαμηαθέο ζπγθνιιήζεηο, ησλ ραιπβδνζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ, ηζρύνπλ ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή «Υαιύβδηλνη αγσγνί».  

 

  



 

10 

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, ΜΑΡΣΙΟ 2018 

 

  

Η ςνηάξαζα Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ  

 

 

 

Δ. ΡΑΠΠΟΤ 

Πολιηικόρ Μησανικόρ 

Κ. ΣΑΤΡΟΤΛΙΑ  

  Πολιηικόρ Μησανικόρ 
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ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. 

(Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ  ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΟ: "Σοποθέηηζη νέων παροτών και εργαζίες δικηύοσ ύδρεσζης ζε περιοτές αρμοδιόηηηας 

Σομέα Ηρακλείοσ ηης Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ." 

 

 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
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ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: 
 

"Σνπνζέηεζε λέσλ παξνρώλ θαη εξγαζίεο δηθηύνπ ύδξεπζεο ζε πεξηνρέο 

αξκνδηόηεηαο Σνκέα Ηξαθιείνπ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ."
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Σν ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο έρεη αλαπηπρζεί κε ηξόπν πνπ λα θαιύπηεη: 

 ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο 

 ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηα ηελ εθπόλεζε ρεδίσλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ήηνη: 

 Απόθαζε ΓΙΠΑΓ / 899 / 02 – ΦΔΚ 16Β / 14.1.2003 

 Π.Γ. 305/96, Δγθύθιηνο – 130159 / 7.5.97 

 Κνηλή Απόθαζε Τπνπξγώλ Π.Δ.Κ.Α. θαη Τ.ΜΔ.ΓΙ. 6952 / 14.2.2011 – ΦΔΚ 420Β / 16.3.2011 

 

Σν ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο πεξηιακβάλεη: 

Α. Γεληθά ηνηρεία (είδνο έξγνπ, ρξήζε απηνύ, Γηεύζπλζε έξγνπ, πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδνκέλσλ θαηά θάζε κεζόδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.). 

Β. Κίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ βάζεη ησλ θάζεσλ θαη 

ππνθάζεσλ ηνπ κειεηώκελνπ έξγνπ. 

Γ. Μέηξα γηα ηελ πξόιεςε θαη απνθπγή ησλ θηλδύλσλ θαη γεληθά γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Γ. Λνηπά πξόζζεηα ζηνηρεία (Γίνδνη πξνζπέιαζεο, ρώξνη απνζήθεπζεο, ρώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη 

πξώησλ βνεζεηώλ). 

Δ. Ννκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 
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Α1. Δίδος έργοσ και τρήζη ασηού 

Πξόθεηηαη γηα πδξαπιηθό έξγν θαη αθνξά ζε εξγαζίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ παξνρώλ θαη εξγαζίεο 

δηθηύνπ ύδξεπζεο ζε πεξηνρέο αξκνδηόηεηαο Σνκέα Ηξαθιείνπ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ , κε ζθνπό ηελ απξόζθνπηε .

εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηώλ. 

 

Α.2 ύνηομη περιγραθή ηοσ έργοσ 

Σν παξόλ έξγν εθηείλεηαη ζηηο πεξηνρέο ησλ Γήκσλ πνπ αλήθνπλ ζηα δηνηθεηηθά όξηα αξκνδηόηεηαο ηεο 

Τπεξεζίαο Σνκέα Ηξαθιείνπ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. θαη πινπνηεί ζπνξαδηθά έξγα ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή, ρσξίο ηε 

δπλαηόηεηα ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ γλώζεο ησλ ζέζεσλ επέκβαζεο θαη ηνπ κεγέζνπο εθάζηνπ έξγνπ. 

Πεξηιακβάλεη δε, ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ πειαηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ηνπνζέηεζε λέσλ παξνρώλ, γηα κεηαηνπίζεηο, αληηθαηαζηάζεηο αγσγώλ θαη θξεαηίσλ θαη γηα επεκβάζεηο ζε 

θξεάηηα παξνρώλ θαη δηθιείδσλ θ.ι.π. 

 

Α.3 Ακριβής Γιεύθσνζη ηοσ έργοσ 

Σν παξόλ έξγν εθηείλεηαη ζηηο πεξηνρέο ησλ Γήκσλ πνπ αλήθνπλ ζηα δηνηθεηηθά όξηα αξκνδηόηεηαο ηεο 

Τπεξεζίαο Σνκέα Ηξαθιείνπ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

 

Α.4 ηοιτεία ηοσ Κύριοσ ηοσ Έργοσ 

Δηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο Α.Δ. (Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.) 

 

Α.5 ηοιτεία ηοσ Τπότρεοσ για ηην εκπόνηζη ηοσ ΑΤ – Σετνικός Αζθαλείας 

Τπεξεζία Έξγσλ Ύδξεπζεο 
  

ΣΜΗΜΑ Α’ 
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Α.6 Περιγραθή ηων θάζεων εκηέλεζης ηοσ έργοσ 
Φ

Α


Δ
Ι

 Δ
Ρ

Γ
Α


Ι
Χ

Ν
 

(1) ΟΡΓΑΝΧΗ 

ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ 

1.1 Δθρέξζσζε – Απνςίισζε εθξίδσζε ζάκλσλ 

1.2 Πξνκήζεηα θαη Μεηαθνξά Τιηθώλ 

1.3 Γίθηπα ΟΚΩ 

(2) ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

2.1 Αζθαιηνθνπή 

2.2 Καζαίξεζε αζθαιηηθνύ / Πιαθώλ / θπξνδέκαηνο 

2.3 Δθζθαθή ηάθξνπ 

2.4 Γηακόξθσζε ππζκέλα 

(3) ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΥΑΛΤΒΓΟΧΛΗΝΧΝ 

ΚΑΙ ΑΓΧΓΧΝ 

ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟΤ 

(ΡΔ)  

3.1 Σνπνζέηεζε ραιπβδνζσιήλσλ 

3.2 πγθνιιήζεηο 

3.3 Έιεγρνη ζπγθνιιήζεσλ 

3.4 Μόλσζε ζπγθνιιήζεσλ 

3.5 Σνπνζέηεζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ (Σαπ / θακπύιεο θ.ι.π.) 

3.6 Τδξαπιηθή δνθηκή δηθηύνπ 

3.7 Δπίρσζε νξύγκαηνο 

3.8 πκπύθλσζε νξύγκαηνο 

(4) ΔΡΓΑΙΔ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ 

ΓΙΚΣΤΟΤ 

4.1 Καζαηξέζεηο/ Απνμειώζεηο 

4.2 Μεηαθηλήζεηο Γηθηύσλ 

4.3 Σνπνζεηήζεηο / Δγθαηαζηάζεηο παξνρώλ 

4.4 Σνπνζέηεζε Γηαλνκέα 

4.5 Φόξησζε / Μεηαθνξά / εθθόξησζε παξνρώλ / δηαλνκέα 

4.6 Δξγαζίεο ζπλδέζεσλ 
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(5) ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

ΓΙΚΛΔΙΓΧΝ 

5.1 Αζθαιηνθνπή 

5.2 Καζαίξεζε αζθαιηνηάπεηα 

5.3 Δθζθαθή ηάθξνπ 

5.4 Καζαίξεζε ζθπξνδέκαηνο / ηζηκεληνπιαθώλ 

5.5 Φόξησζε / Μεηαθνξά / εθθόξησζε παξνρώλ / δηθιείδσλ 

5.6 Σνπνζέηεζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ (ξαθόξ, ηαπ, καζηώλ) 

5.7 Αλαθαηαζθεπή ζθπξνδέκαηνο 

Φ
Α


Δ

Ι
 Δ

Ρ
Γ
Α


Ι
Χ

Ν
 

(6) ΑΠΟΚΑΛΤΦΗ / 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΦΡΔΑΣΙΧΝ 

6.1 Δθζθαθή 

6.2 Καζαίξεζε άνπινπ ζθπξνδέκαηνο ή θαη νπιηζκέλνπ 

6.3 Ξπιόηππνη 

6.4 θπξνδέηεζε 

6.5 Φόξησζε / εθθόξησζε 

(7) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

7.1 Δπίρσζε 

7.2 Έθρπζε αζθαιηνκίγκαηνο 

7.3 Γόλεζε 

7.4 Καζαξηζκόο 
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Β.1 Κίνδσνοι ποσ ενδέτεηαι να εμθανιζηούν καηά ηην εκηέλεζη ηοσ έργοσ 

Καηεγνξίεο θηλδύλσλ 

Γηα θάζε επηκέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλνληαη νη θίλδπλνη πνπ, ελδέρεηαη λα 

παξνπζηαζηνύλ. Η επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκώλ 1,2 ή 3 ζηνπο θόκβνπο ηνπ πίλαθα, 

όπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδύλνπ. Η ρξήζε ησλ αξηζκώλ είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε 

ηελ αληίιεςε ηεο εηαηξείαο καο, γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδύλσλ βάζεη ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ πξνζδηνξίδεηαη ε έληαζε ηνπ θηλδύλνπ ζε θάζε θάζε θαη ππνθάζε ηνπ 

έξγνπ. Οη δηαρσξηζκνί είλαη ηξεηο θαη πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο πίλαθεο κε ηα ζύκβνια 1, 2, 3. 

Ο αξηζκόο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ είηε: 

 ε πεγή θηλδύλνπ είλαη ζπλερώο παξνύζα θαηά ηελ εμεηαδόκελε θάζε / ππνθάζε εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο 

θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια ζε παιαηά νηθνδνκή), 

 νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλε πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ (π.ρ. 

θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλώλ εθζθαθήο, όηαλ ην έδαθνο είλαη κηθξήο ζπλεθηηθόηεηαο, ή πδξνθνξεί), 

Ο αξηζκόο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ είηε: 

 ε πεγή θηλδύλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξόπν (π.ρ. θίλδπλνη ηξαπκαηηζκώλ από 

αλαηξνπέο πιηθώλ, ζε νηθνδνκηθό εξγνηάμην), 

 δε ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ θίλεζε νρεκάησλ ζε έλα 

επξύρσξν ππαίζξην εξγνηάμην), 

 ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη κεγάιε (π.ρ. θίλδπλνη από 

ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηώλ ζε ζπλζήθεο θαύζσλα). 

Ο αξηζκόο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνύκελεο σο «ελδηάκεζεο» ησλ 1 θαη 3 πεξηπηώζεηο 

Η ρξήζε ησλ παξαπάλσ ζπκβόισλ θαη ν ραξαθηεξηζκόο ησλ θηλδύλσλ είλαη ππνθεηκεληθή θαη ραξαθηεξίδεη 

ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε ηνπ εγγξάθνπ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο θαη ηελ επηθηλδπλόηεηα απηώλ. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη όια ηα είδε ησλ θηλδύλσλ πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ ζην έξγν θαη 

αλαπηύζζνληαη πίλαθεο αλά θάζε ηνπ έξγνπ ζηνπο νπνίνπο αλαιύεηαη νη θίλδπλνη θαη ε ζεκαληηθόηεηα ηνπ 

θάζε θηλδύλνπ γηα θάζε ππνθάζε ηνπ έξγνπ. 

ΣΜΗΜΑ Β' 



Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΑΝΑΛΤΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ

1.1 Δθρέξζσζε - Απνςίισζε εθξίδσζε ζάκλσλ
1.2 Πξνκήζεηα θαη Μεηαθνξά Υιηθώλ
1.3 Γίθηπα ΟΚΩ
2.1 Αζθαιηνθνπή
2.2 Καζαίξεζε αζθαιηηθνύ / Πιαθώλ / Σθπξνδέκαηνο
2.3 Δθζθαθή ηάθξνπ
2.4 Γηακόξθσζε ππζκέλα
3.1 Τνπνζέηεζε ραιπβδνζσιήλσλ 1 = Φακειόο δείθηεο
3.2 Σπγθνιιήζεηο 2 = Μεζαίνο δείθηεο
3.3 Έιεγρνη ζπγθνιιήζεσλ 3 = Υςειόο δείθηεο
3.4 Μόλσζε ζπγθνιιήζεσλ
3.5 Τνπνζέηεζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ (Ταπ / θακπύιεο θ.ι.π.)
3.6 Υδξαπιηθή δνθηκή δηθηύνπ
3.7 Δπίρσζε νξύγκαηνο 
3.8 Σπκπύθλσζε νξύγκαηνο
4.1 Καζαηξέζεηο / Απνμειώζεηο
4.2 Μεηαθηλήζεηο Γηθηύσλ
4.3 Τνπνζεηήζεηο / Δγθαηαζηάζεηο παξνρώλ
4.4 Τνπνζέηεζε Γηαλνκέα
4.5 Φόξησζε / Μεηαθνξά / εθθόξησζε παξνρώλ / δηαλνκέα 
4.6 Δξγαζίεο ζπλδέζεσλ 
5.1 Αζθαιηνθνπή
5.2 Καζαίξεζε αζθαιηνηάπεηα
5.3 Δθζθαθή ηάθξνπ 
5.4 Καζαίξεζε ζθπξνδέκαηνο / ηζηκεληνπιαθώλ
5.5 Φόξησζε / Μεηαθνξά / εθθόξησζε παξνρώλ / δηθιείδσλ
5.6 Τνπνζέηεζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ (ξαθόξ, ηαπ, καζηώλ)
5.7 Αλαθαηαζθεπή ζθπξνδέκαηνο 
6.1 Δθζθαθή 
6.2 Καζαίξεζε άνπινπ ζθπξνδέκαηνο ή θαη νπιηζκέλνπ
6.3 Ξπιόηππνη
6.4 Σθπξνδέηεζε
6.5 Φόξησζε / εθθόξησζε
7.1 Δπίρσζε
7.2 Έθρπζε αζθαιηνκίγκαηνο 
7.3 Γόλεζε
7.4 Καζαξηζκόο

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2,3 2.4 3,1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 7,1 7,2 7,3 7,4

01100. Φπζηθά Πξαλή 01101 Καηνιίζζεζε, απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο 2 2 3 2

01102 Απνθνιιήζεηο, απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο 3

01103 Σηαηηθή επηθόξηηζε, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκόο

01104 Γπλακηθή επηθόξηηζε, θπζηθή αηηία

01105 Γπλακηθή επηθόξηηζε, αλαηηλάμεηο

01106 Γπλακηθή επηθόξηηζε, θηλεηόο εμνπιηζκόο 1 1

Φάζη 6η Φάζη 7η

ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Φάζη 5η

01000. Αζηοσία Δδάθοςρ

(7) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

Φάζη 2η Φάζη 4η

ΔΡΓΟ: "Σοποθέηηζη νέυν παποσών και επγαζίερ δικηςού ύδπεςζηρ ζε πεπιοσέρ απμοδιόηηηαρ Σομέα Ηπακλείος ηηρ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ."

ΓΔΙΚΣΔ ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΗΓΔ ΚΙΝΓΤΝΧΝ

(4) ΔΡΓΑΙΔ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ

(5) ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΚΛΔΙΓΧΝ

Φ
Α


Δ

Ι
 Δ

Ρ
Γ
Α


ΙΧ

Ν

(1) ΟΡΓΑΝΧΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ

(2) ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ

(3) ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΥΑΛΤΒΓΟΧΛΗΝΧΝ ΚΑΙ ΑΓΧΓΧΝ 

ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟΤ (ΡΔ) 

Φάζη 1η Φάζη 3η

(6) ΑΠΟΚΑΛΤΦΗ / ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΡΔΑΣΙΧΝ
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1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2,3 2.4 3,1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 7,1 7,2 7,3 7,4

Φάζη 6η Φάζη 7ηΦάζη 5ηΦάζη 2η Φάζη 4η
ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΗΓΔ ΚΙΝΓΤΝΧΝ

Φάζη 1η Φάζη 3η

01200. Τερλεηά πξαλή θαη εθζθαθέο 01201 Καηάξξεπζε. Απνπζία / αλεπάξθεηα αληηζηήξημεο 2 2 2

01202 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο 2 2 2

01203 Σηαηηθή επηθόξηηζε - ππεξύςσζε
01204 Σηαηηθή Δπηθόξηηζε Δγθαηάζηαζεο - Δμνπιηζκόο 1 1 1 1 1

01205 Γπλακηθή Δπηθόξηηζε - θπζηθά αίηηα 
01206 Αλαηξνπή θηλεηνύ εμνπιηζκνύ 2 2 1 1 2 1 1

01207 Καηαπιάθσζε εξγαδνκέλσλ 1 2 2 2 1 1

01208 Γίθηπα ΟΚΩ (ΓΔΗ / ΟΤΔ / ΓΔΠΑ / ΔΠΑ) 1

01209 Υπνρώξεζε παξηώλ 1 1 1

01210 Με αζθαιήο πξόζβαζε 2 1 1 2

01301 Καηαπηώζεηο νξνθήο / παξηώλ. Αλππνζηύισηα ηκήκαηα 

01302 Καηαπηώζεηο νξνθήο / παξηώλ. Αλεπαξθήο ππνζηύισζε 
01303 Καηαπηώζεηο νξνθήο / παξηώλ. Καζπζηεξεκέλε ππνζηύισζε 
01304 Καηάξξεπζε κεηώπνπ πξνζβνιήο 
01305 Άιιν

01400. Καζηδήζεηο 01401 Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο 

01402 Πξνϋπάξρνπζα ππόγεηα θαηαζθεπή 

01403 Γηάλνημε ππόγεηνπ έξγνπ

01404 Δξππζκόο

01405 Γεσινγηθέο Γεσρεκηθέο κεηαβνιέο 

01406 Μεηαβνιέο πδξνθόξνπ νξίδνληα

01407 Υπνζθαθή / Απόπιπζε

01408 Σηαηηθή Δπηθόξηηζε 

01409 Γπλακηθή θαηαπόλεζε – θπζηθά αίηηα

01410 Γπλακηθή θαηαπόλεζε – αλζξσπνγελήο αίηηα 1 1

01411 Άιιν 

01500. Άιιε πεγή 01501

02101 Σπγθξνύζεηο νρήκαηνο - νρήκαηνο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02102 Σπγθξνύζεηο νρήκαηνο - πξνζώπσλ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02103 Σπγθξνύζεηο νρήκαηνο - ζηαζεξνύ εκπνδίνπ
02104 Σπλζιίςεηο κεηαμύ νρήκαηνο - νρήκαηνο
02105 Σπλζιίςεηο κεηαμύ νρήκαηνο - ζηαζεξνύ εκπνδίνπ
02106 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο ζπζηεκάησλ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02107 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο αθηλεηνπνίεζε 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02108 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο - Αλεπαξθήο πξνζηαζία
02109 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο - Δθηξνρηαζκόο
02201 Αζηαζήο έδξαζε
02202 Υπνρώξεζε εδάθνπο / δαπέδνπ 2 2 2 2 1

02203 Έθθεληξε θόξησζε

02204 Υπεξθόξησζε

02205 Μεγάιεο ηαρύηεηεο

02300. Μεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε 02301 Σηελόηεηα ρώξνπ

02302 Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο 

02303 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ - πηώζεηο 

02304 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνύκελσλ ηκεκάησλ - παγηδεύζεηο κειώλ
02305 Τειερεηξηδόκελα κεραλήκαηα θαη ηκήκαηά ηνπο 1 1 1 1 1 1

02400. Δξγαιεία ρεηξόο 02401 Δξγαιεία νηθνδνκηθά 1 1

02402 Ηιεθηξνζπγθόιιεζε 1 2

02403 Δμνπιηζκόο ειέγρνπ ζπγθνιιήζεσο 3

01300. Υπόγεηεο εθζθαθέο 

02100. Κίλεζε νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ

02000. Κίνδςνοι από επγοηαξιακό εξοπλιζμό

02200. Αλαηξνπή νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ
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1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2,3 2.4 3,1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 7,1 7,2 7,3 7,4

Φάζη 6η Φάζη 7ηΦάζη 5ηΦάζη 2η Φάζη 4η
ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΗΓΔ ΚΙΝΓΤΝΧΝ

Φάζη 1η Φάζη 3η

03100. Οηθνδνκέο - θηίζκαηα 03101 Κελά

03102 Δξγαζία ζε ύςνο / ζηέγεο

03103 Καηεδαθίζεηο

03104 Κιηκαθνζηάζηα
03105 Δπηθιηλείο επηθάλεηεο εξγαζίαο

03200. Τάθξνη / θξέαηα 03201 Απνπζία πεξίθξαμεο, επηζήκαλζεο 2 2 2

03202 Απνπζία αζθαινύο παξάθακςεο

03203 Υπνρώξεζε πξαλώλ 1 1 1 1 1

03204 Καηαπιάθσζε εξγαδνκέλσλ 2 2 2

03205 Διιηπήο ππνζηήξημε πξαλώλ 1 1 1 1 1

03300. Ιθξηώκαηα 03301 Κελά

03302 Αλαηξνπή. Αζηνρία ζπλαξκνιόγεζεο

03303 Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο

03304 Καηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνύ ηθξηώκαηνο

03305 Καηάξξεπζε. Αλεκνπίεζε

03400. Γάπεδα εξγαζίαο - πξνζπειάζεηο 03401 Κελά δαπέδσλ

03402 Υπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο

03403 Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκόζθαιεο

03404 Αλαξηεκέλα - θηλεηά δάπεδα

04100. Δθξεθηηθά / Αλαηηλάμεηο 04101 Αλαηηλάμεηο Βξόρσλ
04102 Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπώλ
04103 Αηειήο αλαηίλαμε ππνλόκσλ
04104 Απνζήθεο εθξεθηηθώλ
04105 Φώξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθώλ
04106 Γηαθπγή - έθιπζε εθξεθηηθώλ αεξίσλ θαη κηγκάησλ

04200. Γνρεία / Γίθηπα ππό πίεζε 04201 Φηάιεο αζεηηιίλεο / νμπγόλνπ 2 1

04202 Υγξαέξην 
04203 Υγξό άδσην
04204 Αέξην πόιεο
04205 Πεπηεζκέλνο αέξαο 1

04206 Γίθηπα ύδξεπζεο
04207 Διαηνδνρεία / πδξαπιηθά ζπζηήκαηα 
04208 Νεξό ππό πίεζε 1

04209 Δθθέλσζε ζπζηήκαηνο ππό πίεζε 1

04300. Αζηνρία πιηθώλ ππό έληαζε 04301 Βξαρώδε πιηθά ζε ζιίςε
04302 Πξνεληάζεηο νπιηζκνύ / αγθπξίσλ
04303 Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ ζηνηρείσλ
04304 Σπξκαηόζρνηλα 2 2 2 2 1 1 1 1

04305 Δμνιθεύζεηο 
04306 Λαμεύζεηο / ηεκαρηζκόο ιίζσλ 

04400. Δθηνμεπόκελα πιηθά 04401 Θξαύζκαηα από εθζθαθέο 1 1 1

04402 Θξαύζκαηα από θνξηεγά

04403 ζξαύζκαηα από θαζαηξέζεηο 2 2 1 2 2 2 2

04404 Τξνρίζεηο - ιεηάλζεηο 2

04405 Μνληάδ εηδηθώλ ηεκαρίσλ / καζηώλ θ.ι.π. 1

04406 Αησξνύκελα αληηθείκελα από εθθνξηώζεηο 1

04407 Ακκνβνιέο 2

04408 Σθπξνδέκαηα 2

03000. Πηώζειρ από ύτορ

04000. Δκηοξεςόμενα ςλικά - θπαύζμαηα
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1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2,3 2.4 3,1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 7,1 7,2 7,3 7,4

Φάζη 6η Φάζη 7ηΦάζη 5ηΦάζη 2η Φάζη 4η
ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΗΓΔ ΚΙΝΓΤΝΧΝ

Φάζη 1η Φάζη 3η

05100. Κηίζκαηα 05101 Αζηνρία. Γήξαλζε
05102 Αζηνρία. Σηαηηθή επηθόξηηζε
05103 Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή θαηαπόλεζε
05104 Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπόλεζε
05105 Καηεδάθηζε
05106 Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ

05200. Οηθνδνκηθά ζηνηρεία 05201 Γήξαλζε πιεξσηηθώλ ζηνηρείσλ
05202 Γηαζηνιή - ζπζηνιή πιηθώλ
05203 Απνμήισζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ
05204 Αλαξηεκέλα ζηνηρεία θαη εμαξηήκαηα
05205 Φπζηθή δπλακηθή θαηαπόλεζε
05206 Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπόλεζε
05207 Καηεδάθηζε

05208 Αξκνιόγεζε / απαξκνιόγεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηνηρείσλ

05301 Μεηαθνξηθό κεράλεκα. Αθαηαιιειόηεηα / αλεπάξθεηα 1 1 1 1 1 1 1

05302 Μεηαθνξηθό κεράλεκα. Βιάβε 1 1 1 1 1 1 1

05303 Μεηαθνξηθό κεράλεκα. Υπεξθόξησζε 2 2

05304 Απόθιηζε κεραλήκαηνο / Αλεπαξθήο έδξαζε
05305 Αηειήο / έθθεληξε θόξησζε 2

05306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο / θνξηίνπ
05307 Πξόζθξνπζε θνξηίνπ 1 1 1 1 1 1 1 1

05308 Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο
05309 Φεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ 2 2 2 2

05310 Απόιπζε ρύδελ πιηθώλ. Υπεξθόξησζε
05311 Δξγαζία θάησ από ζηιό

05400. Σηνηβαζκέλα πιηθά 05401 Υπεξζηνίβαζε 2

05402 Αλεπάξθεηα πιεπξηθνύ πεξηνξηζκνύ ζσξνύ

05403 Αλνξζνινγηθή απόιεςε 1

05500. Κηίζκαηα - θέξσλ νξγαληζκόο 05501 Αζηνρία. Σηαηηθή επηθόξηηζε

05502 Αζηνρία. Γπλακηθή θαηαπόλεζε

05503 Καηεδάθηζε - θαζαηξέζεηο

05600. Τνπνζέηεζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ 05601 Φεηξνλαθηηθή ηνπνζέηεζε 1 1 1 1 1

05602 Αζηνρία ηκάλησλ κεηαθίλεζεο 2 2 2 1 1 1

05603 Με θαιή πξόζδεζε πιηθώλ 
05604 Πηώζε πιηθώλ 1 1 1 1 1 1

05605  Αζηνρία / Τξαπκαηηζκόο

05600. Άιια 05701 Πηώζε αληηθεηκέλσλ γεηηνληθώλ πξνο ηελ εθζθαθή

05702 Πηώζε εξγαιείσλ κέζα 1 1 1

06100. Δύθιεθηα πιηθά 06101 Έθθιεζε / δηαθπγή εύθιεθησλ αεξίσλ

06102 Υιηθά κνλώζεσλ ζπγθνιιήζεσλ (primer) 2

06103 Μνλσηηθά πιηθά δηαιύηεο PVC 1 1 1 1 1

06104 Αζθαιηνζηξώζεηο / ρξήζε πίζζαο 1

06105 Απηαλάθιεμε / Απνξξίκκαηα

06200. Σπηλζήξεο θαη βξαρπθπθιώκαηα 06201 Αγσγνί ελαέξηνη ππό ηάζε

06202 Υπόγεηνη αγσγνί ΓΔΗ ζε ηάζε 2 1 1 1

06203 Τξνρνί ζπγθόιιεζεο 2

06204 Ηιεθηξνζύληεμε ηεκαρίσλ PVC 1 1

06205 Μεραλή ζπγθόιιεζεο 2

06206 Φιόγηζηξν κόλσζεο ζπγθνιιήζεσλ 2

06300. Υςειέο ζεξκνθξαζίεο 06301 Φξήζε θιόγαο - νμπγνλνθνιιήζεηο 2 2

06302 Φξήζε θιόγαο - κόλσζε εδηθώλ ηεκαρίσλ 1 1

06303 Ηιεθηξνζπγθόιιεζε 1 1

06304 Ππξαθηώζεηο πιηθώλ 1

05300. Μεηαθεξόκελα πιηθά - εθθνξηώζεηο

06000. Πςπκαγιέρ

05000. Πηώζειρ - μεηαηοπίζειρ ςλικών και ανηικειμένυν
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07100. Γίθηπα - εγθαηαζηάζεηο 07101 Πξνϋπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα
07102 Πξνϋπάξρνληα ππόγεηα δίθηπα 1 1 1 1

07103 Πξνϋπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα
07104 Γίθηπν ειεθηξνδόηεζεο έξγνπ
07105 Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία

07200. Δξγαιεία - κεραλήκαηα 07101 Ηιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα
07102 Ηιεθηξνθίλεηα εξγαιεία

08100. Νεξό 08101 Υπνβξύρηεο εξγαζίεο
08102 Δξγαζίεο ελ πισ / πηώζε
08103 Βύζηζε / αλαηξνπή πισηνύ κέζνπ
08104 Παξόρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο / Πηώζε

08105 Παξόρζηεο / παξαιίεο εξγαζίεο / Αλαηξνπή κεραλήκαηνο

08106 Υπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο Πηώζε

08107 Υπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο Αλαηξνπή κεραλήκαηνο

08108 Πιεκκύξα / Καηάθιηζε έξγνπ 1 1 1

08200. Αζθπθηηθό πεξηβάιινλ 08201 Βαιηνί, ηιύο, θηλνύκελεο άκκνη
08202 Υπόλνκνη, βόζξνη, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί
08203 Βύζηζε ζε ζθπξόδεκα, αζβέζηε θ.ι.π.
08204 Δξγαζία ζε θιεηζηό ρώξν - αλεπάξθεηα νμπγόλνπ
08205 Δξγαζία ζε κνξηάληδα 1 1 1 1 1 1 1

09100. Υςειέο ζεξκνθξαζίεο 09101 Σπγθνιιήζεηο / ειεθηξνζύληεμε 1

09102 Υπέξζεξκα ξεπζηά
09103 Ππξαθησκέλα ζηεξεά 
09104 Τήγκαηα κεηάιισλ 
09105 Άζθαιηνο / πίζζα 1

09106 Καπζηήξεο 
09200. Καπζηηθά πιηθά 09201 Αζβέζηεο 1

09202 Ομέα

09203 Δπνμεηδηθέο βαθέο

10100. Φπζηθνί παξάγνληεο 10101 Αθηηλνβνιίεο - ξαδηελέξγεηα 3

10102 ζόξπβνο / δνλήζεηο 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10103 Σθόλε 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2

10104 Υπαίζξηα εξγαζία / Παγεηόο
10105 Υπαίζξηα εξγαζία / Καύζσλαο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10106 Φακειή ζεξκνθξαζία ρώξνπ εξγαζίαο
10107 Υςειή ζεξκνθξαζία ρώξνπ εξγαζίαο
10108 Υγξαζία ρώξνπ εξγαζίαο
10109 Υπεξπίεζε / ππό πίεζε

10200. Φεκηθνί παξάγνληεο 10201 Γειεηεξηώδε αέξηα 2 2

10202 Τνμηθά πιηθά 2

10203 Ακίαληνο 1

10204 Αλαζπκηάζεηο πγξώλ / βεξλίθηα, θόιιεο, κνλσηηθά, δηαιύηεο
10205 Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ

10206 Καπζαέξηα κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο

10207 Δπηθίλδπλεο νπζίεο

10208 Σπγθνιιήζεηο 1 1

10300. Βηνινγηθνί παξάγνληεο 10301 Μνιπζκέλα εδάθε 1 1

10302 Μνιπζκέλα θηίξηα

10303 Δξγαζία ζε ππνλόκνπο, βόζξνπο, βηνινγηθνύο θαζαξηζκνύο

10304 Φώξνη πγηεηλήο

10000. Έκθεζη ζε βλαπηικούρ παπάγονηερ

07000. Ηλεκηποπληξία

08000. Πνιγμόρ - αζθςξία

09000. Δγκαύμαηα
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Γ.1 Μέηξα γηα ηελ πξόιεςε θαη απνηξνπή ησλ θηλδύλσλ θαη γεληθά γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

Γεληθνί Καλόλεο Αζθάιεηαο Δξγνηαμίνπ 

Τπνρξεώζεηο 

Ρελ θύξηα επζύλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθώλ θαλόλσλ αζθάιεηαο ηελ έρνπλ νη εξγνδεγνί όισλ ησλ 

ζπλεξγείσλ νη νπνίνη πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ όηη: 

 ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο επνπηείαο ηνπο νη εξγαδόκελνη, ν εμνπιηζκόο θαη νη θαηαζθεπέο είλαη 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο 

 θάζε λένο εξγαδόκελνο πνπ ηίζεηαη ππό ηελ επίβιεςε ηνπο πξέπεη λα έρεη ελεκεξσζεί θαη εθπαηδεπηεί 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο απηέο θαη 

 εθόζνλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ απηώλ ησλ θαλόλσλ κε νπνηνδήπνηε εηδηθό θαλόλα ηόηε πξέπεη λα 

εθαξκόδεηαη ν εηδηθόο. Δάλ νη εξγνδεγνί είλαη ακθίβνινη γηα νηηδήπνηε πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ βνήζεηα 

από ηνλ πξντζηάκελό ηνπο, ην Ππληνληζηή Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή ηνλ Ρερληθό 

Αζθάιεηαο ηνπ Αλαδόρνπ. 

Όια ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην Δξγνηάμην πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη πιήξσο κε ηνπο γεληθνύο θαλόλεο 

αζθαιείαο. 

 

Καλόλεο αζθάιεηαο Πξνζσπηθνύ 

 Θάζε άηνκν ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ηεξεί ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ ην αθνξνύλ. 

 Γε ζα αλαηίζεηαη κία δνπιεηά ζε θαλέλα άηνκν αλ δελ είλαη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά θαηάιιειν γη’ 

απηήλ. 

 Όια ηα άηνκα ζην εξγνηάμην πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιειν θξάλνο αζθάιεηαο. Δμαηξνύληαη νη ρώξνη ησλ 

γξαθείσλ, πγηεηλήο, αλάπαπζεο θαη νη θακπίλεο θνξηεγώλ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ. 

 Όια ηα άηνκα ζην Δξγνηάμην πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιεια ππνδήκαηα. Ζ ειάρηζηε απαίηεζε αζθάιεηαο 

γηα ηα ππνδήκαηα είλαη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθή κεηαιιηθή επέλδπζε γηα ηα δάρηπια θαη ζηε ζόια. 

 Όια ηα άηνκα ζην εξγνηάμην ζα θνξνύλ αλαθιαζηηθά γηιέθα. 

 Ζ αζθαιήο πξνζέγγηζε θαη έμνδνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε όιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίεο θαη ρώξνπο. 

 Όινη νη νδεγνί θαη ρεηξηζηέο εμνπιηζκνύ πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηε ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Όια ηα άηνκα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηεο ζήκαλζεο αζθάιεηαο ηνπ Δξγνηαμίνπ. 

 Φσηηέο κε ζθνπό ηε ζέξκαλζε δελ επηηξέπνληαη ζην Δξγνηάμην. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε αιθνόι ζηνπο ρώξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Θαλέλα άηνκν δε ζα μεθηλά ηελ εξγαζία ηνπ εάλ δελ είλαη θαηάιιεια ληπκέλν. Νη εξγαδόκελνη δελ 

επηηξέπεηαη λα θνξνύλ θαξδηά μεθνύκπσηα ξνύρα, ζνξηο θαη λα είλαη γπκλνί από ηε κέζε θαη πάλσ. 

 Θαλέλα άηνκν δελ επηηξέπεηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη, απνκαθξύλεη, ηξνπνπνηήζεη, ραιάζεη, θαηαζηξέςεη 

νπνηνδήπνηε ζήκαλζε ή εμνπιηζκό αζθάιεηαο. 

 Όινη νη εξγαδόκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπλ νπνηαδήπνηε αλαζθαιή θαηάζηαζε εξγαζίαο θαη 

λα απεπζπλζνύλ γηα βνήζεηα αλ δελ κπνξνύλ λα ηελ ειέγμνπλ κόλνη ηνπο. 

 Ρν εξγνηάμην πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξό. Όια ηα ζθνππίδηα πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη ζηνπο 

παξερόκελνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. 

 Θακία εξγαζία λα κελ μεθηλά εάλ δελ ππάξρεη ν θαηάιιεινο θσηηζκόο. Ηδηαηηέξσο θαηά ηε δηάξθεηα 

λπρηεξηλώλ εξγαζηώλ (εθόζνλ απαηηεζνύλ). 

ΣΜΗΜΑ Γ' 
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 Κόλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα λα ρεηξίδνληαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Όινη νη επηζθέπηεο ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από άηνκν πνπ γλσξίδεη ηνπο ρώξνπο ηνπ 

εξγνηαμίνπ θαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ. Πηνπο επηζθέπηεο ζα ρνξεγνύληαη θξάλε 

αζθαιείαο θαη αλαθιαζηηθά γηιέθα. 

 

Υξήζε Μέηξσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΙ 

 Κεραληθνί 

 Δξγνδεγνί 

 Δξγαδόκελνη 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Νη εξγνδεγνί είλαη ππεύζπλνη λα: 

 Διέγμνπλ όηη όιν ην πξνζσπηθό είλαη εθνδηαζκέλν κε θαηάιιεια ΚΑΞ, 

 δηαζθαιίδνπλ όηη ηα ΚΑΞ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην πξνζσπηθό, 

 δηαζθαιίδνπλ όηη ηα ΚΑΞ ζπληεξνύληαη επαξθώο θαη 

 ειέγρνπλ αλ κεηαβάιινληαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη απαηηνύληαη ζπκπιεξσκαηηθά ή δηαθνξεηηθά ΚΑΞ. 

Δάλ νη εξγνδεγνί είλαη ακθίβνινη γηα νηηδήπνηε πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ βνήζεηα από ηνλ επηβιέπνληα 

κεραληθό ηεο Θ/Μ. 

Οη εξγαδόκελνη είλαη ππεύζπλνη λα: 

 Δλεκεξώλνληαη γηα ηα ΚΑΞ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ όηαλ ηνπο δεηείηαη, 

 Ππληεξνύλ θαηάιιεια ηα ΚΑΞ πνπ ηνπο παξαζρέζεθαλ, 

 Ρνπνζεηνύλ ηα ΚΑΞ ζε αζθαιή ρώξν κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπο, 

 Εεηνύλ άκεζε αληηθαηάζηαζε ησλ ΚΑΞ ζε πεξίπησζε απώιεηαο ή θζνξάο ηνπο. 

 

ΓΙΔΤΘΔΣΗΔΙ 

Όηαλ θάζε δπλαηό κέηξν πξνζηαζίαο έρεη ιεθζεί θαη νη εξγαδόκελνη εθηίζεληαη ζε ελαπνκείλαληεο θηλδύλνπο, 

ηόηε ρξεζηκνπνηνύληαη ηα Κέζα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ). Ππλεπώο ηα ΚΑΞ απνηεινύλ ηελ ηειεπηαία 

ιύζε πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ΚΑΞ ρνξεγνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία: 

 Ρσλ καηηώλ 

 Ρεο θεθαιήο θαη ιαηκνύ 

 Ρνπ πξνζώπνπ 

 Ρεο αθνήο 

 Ρσλ ρεξηώλ 

 Ρσλ πνδηώλ 

 Ρεο αλαπλνήο 

 Νιόθιεξνπ ηνπ ζώκαηνο 

Όιν ην πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ θαη ην πξνζσπηθό ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαζώο θαη νη επηζθέπηεο, 

επηβιέπνληεο θ.ι.π. ζην εξγνηάμην ππνρξενύληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ΚΑΞ. Ζ ρξήζε ησλ ΚΑΞ δελ απνηειεί 

επηινγή αιιά ππνρξέσζε όισλ ζην Δξγνηάμην. 
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Ξξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ επηινγή ησλ ΚΑΞ, ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θαζελόο, ώζηε λα κε δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα από ηε ρξήζε ηνπο θαη λα παξέρνπλ ηε κέγηζηε 

δπλαηή αζθάιεηα. 

Ρα ΚΑΞ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη, λα απνζεθεύνληαη θαηάιιεια όηαλ δε ρξεζηκνπνηνύληαη, λα ζπληεξνύληαη 

θαη λα αληηθαζηζηώληαη, όηαλ παύνπλ λα παξέρνπλ ηελ απαηηνύκελε πξνζηαζία. 

Αλ θαη ηα είδε ησλ ΚΑΞ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, ππάξρνπλ ΚΑΞ πνπ πξέπεη λα 

εθαξκόδνληαη από όινπο ζην Δξγνηάμην. Απηά είλαη: 

 θξάλνο 

 παπνύηζηα 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ΚΑΞ, ώζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηόηεηά ηνπο. Ξ.ρ. όηαλ απαηηείηαη πξνζηαζία ηεο θεθαιήο θαη ηεο αθνήο ηόηε 

θξάλε κε πξνζαξκνζκέλα πξνζηαηεπηηθά αθνήο είλαη ηα θαηάιιεια. Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα 

ΚΑΞ ηα νπνία θαιύπηνπλ δπν (ή θαη πεξηζζόηεξα) κέξε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ΚΑΞ ζπκβαηά κεηαμύ 

ηνπο, π.ρ. ε ηθαλόηεηα ελόο αλαπλεπζηήξα κεηώλεηαη ιόγσ ρξήζεο πξνζηαηεπηηθώλ γπαιηώλ, αλ δελ είλαη 

ζπκβαηά. 

Πην Δξγνηάμην αλαξηώληαη πηλαθίδεο πνπ ππνδεηθλύνπλ ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ΚΑΞ. Όινη πξέπεη λα 

ζπκκνξθώλνληαη κε απηέο πξηλ ηελ είζνδό ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν. Νη πηλαθίδεο έρνπλ γαιάδην θόλην 

θαη ιεπθή απεηθόληζε ηνπ απαηηνύκελνπ ΚΑΞ. 

 

ΗΜΔΙΑ ΠΡΟΟΥΗ 

 Ρα ΚΑΞ απνηεινύλ ην ηειεπηαίν κέζν πξνζηαζίαο. 

 Ζ επηινγή ησλ ΚΑΞ γίλεηαη κεηά από εθηίκεζε ησλ εηδηθώλ θηλδύλσλ ζηε ζέζε εξγαζίαο θαη ησλ γεληθώλ 

θηλδύλσλ ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 Ξξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηύπνπ ΚΑΞ θάζε θαηεγνξίαο. 

 Ρα ΚΑΞ πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ θαιά ζηα αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ρξήζηε. 

 Γελ ππάξρνπλ ΚΑΞ γεληθήο ρξήζεο. 

 Όπνπ ρξεηάδεηαη πνιιαπιή πξνζηαζία επηιέγνληαη ΚΑΞ πνπ πξνζαξκόδνληαη ή ηαηξηάδνπλ ρσξίο λα 

δεκηνπξγνύλ θάπνην πξόβιεκα (άιιν θίλδπλν, κεησκέλε πξνζηαζία). 

 Ρα ΚΑΞ πνπ επηιέγνληαη δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνύλ άιινπο θηλδύλνπο γηα ην ρξήζηε ή άιινπο. 

 ΚΑΞ θεθαιήο θαη ΚΑΞ πνδηώλ πξέπεη λα θνξηνύληαη πάληα ζε έλα εξγνηάμην ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ή 

πξνζπέιαζεο ζε απηέο. 

 Ρα ΚΑΞ απαηηνύλ θαιό θαη επηκειή θαζαξηζκό. 

 Ρα ΚΑΞ απαηηνύλ ζπλερή έιεγρν γηα θζνξέο θαη άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε θζνξάο ή 

βιάβεο. 

 Ρα ΚΑΞ πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηόηεηαο θαη λα έρνπλ ην δηαθξηηηθό CE. 

 Ρα ΚΑΞ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ. 

 Ρα ΚΑΞ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλέρεηα από ηνπο εξγαδνκέλνπο, όπνπ πξνβιέπνληαη. 

 Πθόπηκνο είλαη ν έιεγρνο θαη ε επηζεώξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα. 

 Ζ απνζήθεπζε ησλ ΚΑΞ πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαηάιιεινπο θαη θαζαξνύο ρώξνπο. 

 Δίλαη απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ρξεζηκόηεηα θαη ρξήζε ησλ ΚΑΞ. 

 Δίλαη ππνρξέσζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ΚΑΞ. 

Ρα ΚΑΞ πξέπεη λα είλαη πξνζσπηθά. 
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ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΣΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

(1) 

ΞΖΓΔΠ 

ΘΗΛΓΛΩΛ 

(2) 

ΦΑΠΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΩΛ 

(3) 

ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΑ ΑΞΝ ΡΖ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ 

(4) 

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ Ή ΔΗΓΗΘΑ ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΔΟΓΑΡΗΔΠ ΞΝ ΔΛΔΣΝΛ ΔΗΓΗΘΝΠ 

ΘΗΛΓΛΝΠ 

01201 
Φ2.3, Φ 5.5,  

Φ 6.1  

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 9 έσο 13 

Ξ.Γ. 305/96: Ξαξάξηεκα IV, Β II, παξ. 10 

 Λα απαγνξεπζεί ε ρσξίο ιόγν παξακνλή πξνζσπηθνύ θνληά ζηα πξαλή 

ησλ εθζθαθώλ 

 Ξιήξεο έξεπλα εδαθηθώλ ζπλζεθώλ αληηζηήξημεο 

 Απνθπγή ζπγθέληξσζεο πξντόλησλ εθζθαθήο θαη κεραλεκάησλ πιεζίνλ 

ηεο ηάθξνπ 

01202 
Φ2.3, Φ 5.5,  

Φ 6.1 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 9 έσο 13 

Ξ.Γ. 305/96: Ξαξάξηεκα IV, Β II, παξ. 10 

 Λα απαγνξεπζεί ε ρσξίο ιόγν παξακνλή πξνζσπηθνύ θνληά ζηα πξαλή 

ησλ εθζθαθώλ 

 Ξιήξεο έξεπλα εδαθηθώλ ζπλζεθώλ αληηζηήξημεο 

 Απνθπγή ζπγθέληξσζεο πξντόλησλ εθζθαθήο θαη κεραλεκάησλ πιεζίνλ 

ηεο ηάθξνπ 

01204 

Φ 3.1, Φ 3.5,  

Φ 4.3, Φ 4.4,  

Φ 5.6  

Ξ.Γ. 1 (573/8 Η θηθ Β, άξζξα 52 έσο θαη 57 

θαη 64, 65.11 

Ξ.Γ. 305/96 Ξαξάξηεκα IV ζεκ. II 

Ξ.Γ. 395/94 άξζξα 1 έσο θαη 5 θαη 

παξάξηεκα Η 

Αζθαιήο έδξαζε ησλ κεραλεκάησλ ζε ηθαλή απόζηαζε από ηα ρείιε ηεο 

ηάθξνπ 

01206 

Φ1.2, Φ3.1, Φ3.5, 

Φ4.3, Φ4.4,  

Φ 5.6, Φ6.4 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 45, 46, 47, 48, 50, 85 

Ξ.Γ. 305/96, Ξαξάξηεκα IV, ζεκ. 8 θαη 9 

 Δπζηαζήο έδξαζε ζε ηθαλή απόζηαζε από ηελ ηάθξν 

 Αδεηνύρνη ρεηξηζηέο 

 Απνθπγή έθθεληξεο θόξησζεο θαη ππεξθόξησζεο 

01207 
Φ2.3, Φ3.5, Φ4.3, 

Φ4.4, Φ5.4, Φ6.1 
Ξ.Γ. 1073/81: άξζξν 9, παξ. 2 

Απαγόξεπζε εηζόδνπ εξγαδνκέλσλ ζηελ ηάθξν πξν ηεο νινθιήξσζεο ησλ 

εξγαζηώλ αληηζηήξημεο ή θαη απόζεζεο ηνπ πιηθνύ επαλαπιήξσζεο ηεο 

ηάθξνπ 
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ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΣΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

01208 Φ1.3 Ξ.Γ. 1073/81: άξζξν 78 

 Αλαγλώξηζε εδάθνπο. Απνηύπσζε – ζρέδηα 

 Γηαδηθαζίεο κε αληίζηνηρεο αξρέο. Δξεπλεηηθέο ηνκέο 

 πνρξέσζε αλάξηεζεο ή ππνζηήξημεο ππόγεησλ δηθηύσλ ΝΘΩ 

 Ππλελλόεζε κε αξκόδηεο Αξρέο 

01209 Φ2.3, Φ5.4, Φ6.1 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 9 έσο 13. 

Ξ.Γ. 305/91: Ξαξάξηεκα IV, ζεκ. 10 

Έγθξηζε Γηεπζύλνπζαο πεξεζίαο 

 Ξιήξεο έξεπλα εδαθηθώλ ζπλζεθώλ αληηζηήξημεο. Έγθξηζε πεξεζίαο. 

 Ν Αλάδνρνο λα ζπληάμεη ζρεηηθή δηαδηθαζία 

 Απνθπγή ζπγθέληξσζεο πξντόλησλ εθζθαθήο θαη κεραλεκάησλ πιεζίνλ 

ηεο ηάθξνπ 

 Αληηζηήξημε παξάιιεια κε ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ 

01210 
Φ3.2, Φ4.3, Φ4.4, 

Φ5.6 

Ξ.Γ. 1073/81 άξζξα 64 θαη 65. 

Ξ.Γ. 395/94 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα  

Ξ.Γ. 89/99 θαη 304/2000. 

Ξ.Γ. 105/95 Ξαξ Σ 

Αζθαιήο πξνζπέιαζε θαιή νξαηόηεηα ή ζύκπξαμε θνπκαληαδόξνπ 

01410 Φ3.8, Φ7.1  

Ξ.Γ. 395/94 

Ξ.Γ. 88/99 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 45, 46, 47, 48 θαη 51 

Ξ.Γ. 305/96: Ξαξάξηεκα IV κέξνο Β ηκήκα 

II ζεκ. 9 

 Δπηινγή θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ κε δηάηαμε κείσζεο θξαδαζκώλ θαη 

ζνξύβνπ 

 Σξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ 

02101 

Φ2.3, Φ3.1, Φ3.5, 

Φ3.8, Φ4.3, Φ4.4, 

Φ4.5, Φ5.3, Φ5.5, 

Φ5.6, Φ6.1, Φ6.4, 

Φ7.1 

Θώδηθαο Νδηθήο Θπθινθνξίαο 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 4 θαη 46. 

Ξ.Γ. 305/96: Ξαξάξηεκα IV, Ρκήκα II,  

ζεκ. 8 θαη 9 

 Δπηινγή θαηάιιεινπ κέζνπ θαη πξνζσπηθνύ πνπ έρεη ηα πξνζόληα. 

Έγθξηζε Γηεπζύλνπζαο πεξεζίαο 

 Αδεηνύρνη ρεηξηζηέο 

 Πήκαλζε εξγνηαμίνπ 

 Ρήξεζε νξίσλ θπθινθνξίαο 
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ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΣΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

02102 

Φ2.3, Φ2.4, Φ3.1, 

Φ3.5, Φ3.8, Φ4.3, 

Φ4.4, Φ4.5, Φ5.3, 

Φ5.5, Φ5.6, Φ6.1, 

Φ6.4, Φ7.1 

Θώδηθαο Νδηθήο Θπθινθνξίαο 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 4 θαη 46 

Ξ.Γ. 305/96: Ξαξάξηεκα IV, Ρκήκα II,  

ζεκ. 8 θαη 9 

 Δπηινγή θαηάιιεινπ κέζνπ θαη πξνζσπηθνύ πνπ έρεη ηα πξνζόληα. 

Έγθξηζε Γηεπζύλνπζαο πεξεζίαο 

 Αδεηνύρνη ρεηξηζηέο 

 Πήκαλζε εξγνηαμίνπ 

 Ρήξεζε νξίσλ θπθινθνξίαο 

02106 

Φ2.3, Φ3.1, Φ3.5, 

Φ3.8, Φ4.3, Φ4.4, 

Φ4.5, Φ5.3, Φ5.5, 

Φ5.6, Φ6.1, Φ6.4, 

Φ7.1 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 45, 46 

Ξ.Γ. 395/94: άξζξα 5, 6 

Ξ.Γ. 88/99: Ξαξάξηεκα ΗΗ 

 Δπηινγή θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ. Σξήζε από εξγαδόκελνπο κε εηδηθή 

εθπαίδεπζε 

 Σξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ κε έγθξηζε, όπνπ απαηηείηαη, ηύπνπ CΔ 

02107 

Φ2.3, Φ2.4, Φ3.1, 

Φ3.5, Φ3.8, Φ4.3, 

Φ4.4, Φ4.5, Φ5.3, 

Φ5.5, Φ5.6, Φ6.1, 

Φ6.4, Φ7.1 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 45, 46 

Ξ.Γ. 395/94: άξζξα 5, 6 

Ξ.Γ. 88/99: Ξαξάξηεκα ΗΗ 

 Δπηινγή θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ. Σξήζε από εξγαδόκελνπο κε εηδηθή 

εθπαίδεπζε 

 Σξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ κε έγθξηζε, όπνπ απαηηείηαη, ηύπνπ CΔ 

02202 
Φ3.1, Φ3.5, Φ4.3, 

Φ4.4, Φ 5.6 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 45, 46, 47, 48, 50, 85 

Ξ.Γ. 305/96: Ξαξάξηεκα IV, ζεκ. 8 

 Δπζηαζήο έδξαζε ζε ηθαλή απόζηαζε από ηελ ηάθξν 

 Αδεηνύρνη ρεηξηζηέο 

 Απνθπγή έθθεληξεο θόξησζεο θαη ππεξθόξησζεο 

02305 
Φ3.1, Φ3.5, Φ4.3, 

Φ4.4,Φ 5.6, Φ 6.4 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 45, 46, 47, 48, 50, 85 

Ξ.Γ. 305/96: Ξαξάξηεκα IV, ζεκ. 8 
 

02401 Φ6.3, Φ6.4 
Ξ.Γ. 305/96: Ξαξάξηεκα IV, ζεκ. 9.1 θαη 9 2 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξν 97 

 Δξγαιεία εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ CΔ 

 Δθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό 

 Ππληήξεζε θαη έιεγρνο εξγαιείσλ θαη ζπζθεπώλ. Σεηξηζκόο από 

αδεηνύρνπο ή θαη εμνπζηνδνηεκέλνπο εξγαδόκελνπο 



ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ 20 

ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΣΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

02402 Φ3.2, Φ3.3, Φ5.6 

Ξ.Γ. 95/78 

Ξ.Γ. 396/94: άξζξα 4, 5, 7 

Ξ.Γ. 90/99: Ξαξάξηεκα ΗΗΗ, ζεκ. 3, 4 

 Γηελέξγεηα ζπγθνιιήζεσλ από πξνζσπηθό κε ηα θαηάιιεια πξνζόληα θαη 

αθνινύζσο πηζηνπνίεζε 

 Δπηινγή θαη ζπληήξεζε ζπζθεπώλ θαη παξειθόκελσλ 

 Νξζή ηνπνζέηεζε γεηώζεσλ 

 Σνξήγεζε ΚΑΞ 

02403 Φ3.2, Φ3.3 
Ξ.Γ. 95/78 

Ξ.Γ. 396/94: Ξαξάξηεκα III, ζεκ. 6.4.1 

 Έγθξηζε Γηεπζύλνπζαο πεξεζίαο 

 Ξηζηνπνηεκέλν πξνζσπηθό 

 Δλεκέξσζε εξγαδνκέλσλ ηνπ εμσηεξηθνύ γξαθείνπ γηα ηνπο θηλδύλνπο 

03201 Φ2.3, Φ5.2, Φ6.1 
Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 9.1, 1.12. 

Ξ.Γ. 105/95: Ξαξαξηήκαηα V θαη VI 

 Θαηάιιεια ζήκαηα θαη πεξίθξαμε γηα ηελ εκέξα 

 Ιπρλίεο γηα ηε λύρηα 

 Δγθαηάζηαζε πεδνγεθπξώλ, όπνπ απαηηνύληαη πεξάζκαηα πεδώλ 

03203 
Φ2.3, Φ5.2, Φ6.1, 

Φ6.3, Φ6.4 

Ξ.Γ. 105/95 Ξαξάξηεκα V θαη VI. 

Γεσινγηθή – ·Γεσηερληθή Κειέηε, ζρέδηα 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 13 θαη 15 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξν 9 θαη δηάγξακκα 

 Θαηάιιειεο θαηά πεξίπησζε θιίζεηο πξαλώλ κε θαηά πεξίπησζε 

αληηζηήξημε 

03204 Φ2.3, Φ5.2, Φ6.1 Ξ.Γ. 1073/81: άξζξν 9, παξ. 2 

 Απαγόξεπζε εηζόδνπ εξγαδνκέλσλ ζηελ ηάθξν πξν ηεο νινθιήξσζεο ησλ 

εξγαζηώλ αληηζηήξημεο ή θαη απόζεζεο ηνπ πιηθνύ επαλαπιήξσζεο ηεο 

ηάθξνπ 

 Απαγόξεπζε θαζόδνπ ή πξόζδεζε θαη ζπλερήο επνπηεία 

03205 
Φ2.3, Φ5.2, Φ6.1, 

Φ6.3, Φ6.4 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 9 έσο 13 

Ξ.Γ. 305/91: Ξαξάξηεκα IV, ζεκ. 10 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 13 θαη 15 

 Αληηζηήξημε παξάιιεια κε ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ 

 Έιεγρνο ηνπ πξίζκαηνο νιηζζήζεσο 

 Δπηζεώξεζε ππό αξκνδίνπ πξνζώπνπ ησλ πξαλώλ ή θαη ησλ 

αληηζηεξίμεσλ 
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ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΣΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

04201 Φ3.2, Φ5.6 

Ξ.Γ. 95/78 

Ξ.Γ. 90/99: Ξαξάξηεκα ΗΗΗ, ζεκ. 3, 4 

Θαλνληζκόο ΑΞ 14165 / 973 / 93 

ΘΑΒ 17081 / 2964 / 96Δγ 

 Κάζθα θεθαιήο ειεθηξνζπγθνιιεηή 

 Δπηινγή εμνπιηζκνύ ειεθηξνζπγθόιιεζεο θαη ΚΑΞ 

04205 Φ3.6   

04208 Φ3.6 
Ξ.Γ. 225/89: άξζξν 14 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 85, 86 θαη 87 

 Ξεξίθξαμε ρώξνπ δνθηκήο 

 Πήκαλζε εθηέιεζεο δνθηκώλ "Αγσγνί ππό πίεζε" 

 Απόζεζε πγξώλ απνβιήησλ 

04209 Φ3.6 
Ξ.Γ. 225/89: άξζξν 14 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 85, 86 θαη 87 

 Απόζεζε πγξώλ απνβιήησλ 

 Άληιεζε. Αδηάβξνρα ππνδήκαηα 

04304 

Φ1.1, Φ3.1, Φ3.5, 

Φ4.3, Φ4.4, Φ4.5, 

Φ5.5, Φ5.6 

 

 Έγθξηζε ηύπνπ 

 Έιεγρνο / ζπληήξεζε 

 Αλάξηεζε βάζεη πξνδηαγξαθώλ ζπξκαηόζρνηλνπ 

04401 Φ2.3, Φ5.3, Φ6.1 Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 20, 28 θαη 29 
 Ππλερήο ρξήζε ΚΑΞ 

 Απνθιεηζκόο πεξηνρήο θαζαηξέζεσλ από πεξαζηηθνύο 

04403 

Φ2.1, Φ2.2, Φ4.1, 

Φ5.1, Φ5.2, Φ5.4, 

Φ6.2 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 20, 28 θαη 29 
 Ππλερήο ρξήζε ΚΑΞ 

 Απνθιεηζκόο πεξηνρήο θαζαηξέζεσλ από πεξαζηηθνύο 

04404 Φ3.2 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 49, 80 θαη 81 

Ξ.Γ. 395/94: Ξαξάξηεκα, ζεκ. 2.5, 2.26, 

2.21 θαη 2.23 

 Δπηινγή θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ 

 Έιεγρνο πξν ηεο ρξήζεσο. Δξγαιεία εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ CΔ 

 Σεηξηζκόο από εμνπζηνδνηεκέλνπο εξγαδόκελνπο κε θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε 
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ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΣΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

04405 Φ5.6, 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 2, 9 θαη ζρήκα Η, άξζξα 

12 θαη 103 

Ξ.Γ. 305/96: Ξαξάξηεκα IV, ζεκ. 10 

Ξ.Γ. 396/94 

 Απνκάθξπλζε επηζθαιώλ ηκεκάησλ παξεηώλ εθζθαθώλ (βξάρσλ, ιίζσλ 

θ.ι.π.) 

 Ρνπνζέηεζε ζσξαθίσλ ζηα θξάγκαηα ή 

 επέθηαζε αληηζηήξημεο 

04407  Φ3.4  

 Σξήζε Κάζθαο θεθαιήο κε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή 

 Νξηνζέηεζε εξγαζίαο θαη απαγόξεπζε εηζόδνπ 

 Σξήζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ ΚΑΞ ηύπνπ CN 

04408 Φ6.4 
Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 85 έσο 91 

Ξ.Γ. 305/96: Ξαξάξηεκα IV, ζεκ. 4 

 Σξήζε θαηάιιεισλ ππνδεκάησλ 

 Ξιύζηκό κεηά ηε ζθπξνδέηεζε 

 Αζθαιήο έδξαζε αλάινγε κε ην έδαθνο. Ππληνληζκόο ρεηξηζηή – 

θνπκαληαδόξνπ 

05301 - 05302 

Φ1.2, Φ3.5, Φ4.3, 

Φ4.4, Φ4.5, Φ5.5, 

Φ5.6 

Θώδηθαο Νδηθήο Θπθινθνξίαο 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 4 θαη 46 
 Δπηινγή θαηάιιεινπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ 

05303 Φ1.2, Φ3.1 
Θώδηθαο Νδηθήο Θπθινθνξίαο 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 4 θαη 46 

 Φόξησζε βάζεη κεηαθνξηθήο ηθαλόηεηαο νρήκαηνο 

 Ξξόζδεζε κεηαθεξνκέλσλ πιηθώλ 

05305 Φ3.1 Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 86 έσο 89 θαη 91  Αζηαζήο ζηνίβαζε – θαηάξξεπζε 

05309 
Φ3.5, Φ4.3, Φ4.4, 

Φ5.6 
Ξ.Γ. 305/96: Ξαξάξηεκα IV, ζεκ. 12 

 Λα πεξηνξηζζεί θαηά ην δπλαηόλ ε ρεηξσλαθηηθή κεηαθνξά θνξηίσλ 

 Ξξνζνρή ζε αζηνρίεο – ηξαπκαηηζκνί 

 Θαζαξηόηεηα δηαδξόκνπ κεηαθνξάο 

05401 Φ1.2 Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 86, 87 θαη 88 
 Θαηάιιειε ζηνίβαζε αλαιόγσο ηνπ πιηθνύ 

 Απνθπγή πηώζε αληηθεηκέλσλ κε απνηέιεζκα θαηαπιάθσζε εξγαδνκέλσλ 
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ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΣΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

05403 Φ7.1 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 80 θαη 90 

Ξ.Γ. 305/96: Ξαξάξηεκα IV, κέξνο Α, ηκήκα 

II, ζεκ. 41 θαη 42 

 Απνθπγή δεκηνπξγίαο απόηνκσλ πξαλώλ ζε πιηθά ππνθείκελα ζε 

θαηνιίζζεζε (π ρ άκκνο θ.ι.π.) 

 Απαγόξεπζε απόιεςεο ζσιήλσλ, μπιείαο θ.ι.π. από ηα πιάγηα ησλ 

ζσξώλ 

05601 
Φ3.5, Φ4.3, Φ4.4, 

Φ5.6, Φ6.3 

Ξ.Γ. 1573/81: θεθ. Β, άξζξα 52 έσο θαη 57 

θαη 64, 65.11 

Ξ.Γ. 305/96: Ξαξάξηεκα IV, ζεκ. II 

Ξ.Γ. 395/94: άξζξα 1 έσο 5 θαη Ξαξάξηεκα Η 

 Δπηινγή θαηάιιεισλ ΚΑΞ 

 Γηαηήξεζε ΚΑΞ ζε άξηζηε θαηάζηαζε 

 Έιεγρνο πξαλώλ ηάθξνπ 

 Έιεγρνο θαηαπηώζεσλ πιηθώλ 

 Ιεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ αληηζηεξίμεσλ 

 Σξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ 

 Σξήζε από εξγαδόκελνπο κε εηδηθή εθπαίδεπζε 

 Σξήζε νδεγηώλ θαηαζθεπαζηή 

05602 
Φ1.2, Φ3.1, Φ3.5, 

Φ4.3, Φ4.4, Φ4.5 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 49, 80 θαη 81 

Ξ.Γ. 395/94: Ξαξάξηεκα, ζεκ. 2.5, 2.26, 

2.21 θαη 2.23 

 Σξήζε θαηάιιεισλ ηκάλησλ κε έγθξηζε ηύπνπ CE 

 Σξήζε ηκάλησλ ζρεηηθήο αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο 

 Ραθηηθόο έιεγρνο ηκάλησλ 

 Ξξνζδηνξηζκόο δώλεο θηλδύλνπ 

05604 

Φ1.2, Φ3.1, Φ3.5, 

Φ4.3, Φ4.4, Φ4.5, 

Φ5.6 

Ξ.Γ. 10737/81: άξζξα 2, 9 θαη ζρήκα 1, 

Άξζξα 12 θαη 103 

Ξ.Γ. 305/96, Ξαξάξηεκα IV 

Ξ.Γ. 396/94 

 Απνκάθξπλζε επηζθαιώλ ηκεκάησλ παξεηώλ εθζθαθώλ (βξάρσλ ιίζσλ 

 Ρνπνζέηεζε ζσξαθίσλ ζηα θξάγκαηα ε επέθηαζε αληηζηήξημεο 

 πνρξεσηηθή ρξήζε θξάλνπο 

 ΘΑ 378/94 
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ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΣΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

06102 Φ3.4 
Ξ.Γ. 1073/81: άξζξν 92 

Ξ.Γ. 105/45 

 Απνκάθξπλζε από ηελ πεξηνρή όισλ ησλ εύθιεθησλ πιηθώλ 

 Νδεγίεο Θαηαζθεπαζηή γηα ρξήζε θαη απνζήθεπζε 

 Απνζήθεπζε ζε ζηεγλό ρώξν πξνθύιαμε από θαηξηθέο ζπλζήθεο 

 Απαγόξεπζε δεκηνπξγίαο ζπηλζήξα ή θσηηάο 

06103 
Φ3.1, Φ3.5, Φ4.3, 

Φ4.4, Φ5.6 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξν 92 

Ξ.Γ. 105/45 

 Απνκάθξπλζε από ηελ πεξηνρή όισλ ησλ εύθιεθησλ πιηθώλ 

 Νδεγίεο Θαηαζθεπαζηή γηα ρξήζε θαη απνζήθεπζε 

 Απνζήθεπζε ζε ζηεγλό ρώξν πξνθύιαμε από θαηξηθέο ζπλζήθεο 

 Απαγόξεπζε δεκηνπξγίαο ζπηλζήξα ή θσηηάο 

06202 
Φ1.3, Φ2.3, Φ5.3, 

Φ6.1 
Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 2, 78, 79 

 Αληίζηνηρεο αξρέο. Δξεπλεηηθέο ηνκέο 

 πνρξέσζε αλάξηεζεο ή ππνζηήξημεο ππόγεησλ δηθηύσλ ΝΘΩ 

 Ππλελλόεζε θαη δηαδηθαζίεο κε αξκόδηεο Αξρέο 

06203- 06204 Φ3.2, Φ3.5 
Ξ.Γ. 1073/81: άξζξν 104 

Ξ.Γ. 396/94: Ξαξάξηεκα ΗΗΗ, ζεκ. 3.1 

 Απνκάθξπλζε εύθιεθησλ πιηθώλ 

 πνρξεσηηθή ύπαξμε ππξνζβεζηήξσλ 

 Ρξνρόο κε αζπίδα 

06205 Φ3.2  
 Θαηάιιειε δηάζεζε απνξξηκκάησλ 

 Γηαβξνρή ελαπνκεηλάλησλ πιηθώλ ζε επνρή πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ 

06206 Φ3.4 
Ξ.Γ. 1073/81: άξζξν 104 

Ξ.Γ. 396/94: Ξαξάξηεκα ΗΗΗ, ζεκ. 3.1 

 Απνκάθξπλζε εύθιεθησλ πιηθώλ 

 πνρξεσηηθή ύπαξμε ππξνζβεζηήξσλ 

06301 Φ3.2, Φ3.4 
Ξ.Γ. 1073/81: άξζξν 104 

Ξ.Γ. 396/94: Ξαξάξηεκα ΗΗΗ, ζεκ. 3.1 

 Σξήζε θαηάιιεισλ ελδπκάησλ (πνδηά, γάληηα) 

 πνρξεσηηθή ύπαξμε ππξνζβεζηήξσλ 

06302 Φ3.2, Φ3.4 
Ξ.Γ. 1073/81: άξζξν 104 

Ξ.Γ. 396/94: Ξαξάξηεκα ΗΗΗ, ζεκ. 3.1 

 Σξήζε θαηάιιεισλ ελδπκάησλ (πνδηά, γάληηα) 

 πνρξεσηηθή ύπαξμε ππξνζβεζηήξσλ 
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ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΣΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

06303 Φ3.2, Φ3.4 
Ξ.Γ. 95/78 

Ξ.Γ. 396/94: άξζξα 4, 5, 7 

 Απνκάθξπλζε από ηελ πεξηνρή όισλ ησλ εύθιεθησλ πιηθώλ 

 Έιεγρνο γείσζεο 

 Θαηαιιειόηεηαο εμνπιηζκνύ ζπγθνιιήζεσλ θαη έγθξηζε 

07102 
Φ1.2, Φ2.3, Φ5.3, 

Φ6.1 
Ξ.Γ. 1073/81: άξζξα 2, 78, 79 

 Αληίζηνηρεο αξρέο. Δξεπλεηηθέο ηνκέο. 

 πνρξέσζε αλάξηεζεο ή ππνζηήξημεο ππόγεησλ δηθηύσλ ΝΘΩ. 

 Ππλελλόεζε θαη δηαδηθαζίεο κε αξκόδηεο Αξρέο 

08108 Φ2.3, Φ5.3, Φ6.1  
 Άληιεζε πδάησλ 

 Έιεγρνο θαηαπηώζεσλ θαη πξαλώλ 

08205 

Φ3.1, Φ3.2, Φ3.4, 

Φ3.5, Φ4.3, Φ4.4, 

Φ5.5 

Ξ.Γ. 396/94: Ξαξάξηεκα ΗΗΗ 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξν 13 

 Ιεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ αληηζηεξίμεσλ θαη θξαγκάησλ 

 πνρξεσηηθή ρξήζε θξάλνπο 

 Γεκηνπξγία αζθαινύο πξνζπέιαζεο θαη εθθέλσζεο ηνπ νξύγκαηνο 

09101- 09105 Φ3.2, Φ7.2 Ξ.Γ. 1073/81: άξζξν 99 
 Απαγόξεπζε ππεξπιήξσζεο 

 Σνξήγεζε θαηάιιεισλ ΚΑΞ 

09201 Φ6.3 
Ξ.Γ. 396/94: Ξαξάξηεκα ΗΗ, ζεκ. 211 θαη 

512, Ξαξ III, ζεκ. 3.1.10 

 πνρξεσηηθή ρξήζε θαηάιιεισλ ελδπκάησλ (γάληηα / ππνδήκαηα) 

 Ξιύζηκό ζε πεξίπησζε επαθήο κε ζώκα 

10101 Φ3.3 
Λ. 1568/85: άξζξα 26, 27 11 

Ξ.Γ. 105/95 

 Νξηνζέηεζε δώλεο θηλδύλνπ. Πεκαηνδόηεζε. Απαγόξεπζε εηζόδνπ όισλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε δνθηκή 

 Σξήζε ζπζθεπήο Geiger Muiller γηα αλίρλεπζε ξαδηελέξγεηαο 

 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ εξγνηαμίνπ 
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ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΣΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

10102 

Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 

Φ3.7, Φ3.8, Φ4.1, 

Φ5.1, Φ5.2, Φ5.3, 

Φ5.4, Φ6.1, Φ6.2, 

Φ6.4, Φ7.1, Φ7.3 

Ξ.Γ. 395/94 

Ξ.Γ. 88/99 

Ξ.Γ. 1073/81 

Ξ.Γ. 305/96 

 Σξεζηκνπνίεζε κεραληθώλ κέζσλ κε απόζβεζε ζνξύβσλ θξαδαζκώλ 

 Σξήζε ΚΑΞ αθνήο 

 Κεηξήζεηο ερνξύπαλζεο 

 Δπηινγή θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ ζπκπύθλσζεο ζθπξνδέκαηνο, 

ζπκπύθλσζεο ηάθξνπ, δνλεηή επίρσζεο, δνλεηή αζθαιηηθνύ 

10103 

Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 

Φ3.7, Φ3.8, Φ4.1, 

Φ5.1, Φ5.2, Φ5.3, 

Φ5.4, Φ6.1, Φ6.2, 

Φ6.4, Φ7.1, Φ7.3 

Ξ.Γ. 1073/81: άξζξν 90 

Ξ.Γ. 305/96: Ξαξάξηεκα IV, κέξνο Α, ζεκ. 6 

Ξ.Γ. 305/96: Ξαξάξηεκα IV, κέξνο Β, ηκήκα 

II, ζεκ 10 

Ξ.Γ. 396/94: άξζξα 7, 8, Ξαξάξηεκα III, 

ζεκ. 417 

 Γηαβξνρή θαζαηξέζεσλ / ιηθώλ επίρσζεο 

 Σνξήγεζε κάζθαο αλαπλνήο 

 Δπηινγή θαηάιιειεο κεζόδνπ θαη κέζνπ ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε 

δεκηνπξγία ζθόλεο 

 Απαγόξεπζε ξίςεο πιηθώλ από ύςνο 

10105 

Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 

Φ3.7, Φ3.8, Φ4.1, 

Φ5.1, Φ5.2, Φ5.3, 

Φ5.4, Φ6.1, Φ6.2, 

Φ6.4, Φ7.1, Φ7.3 

  Απαγόξεπζε εξγαζηώλ ζε ζεξκνθξαζίεο θαύζσλα 

10201 Φ3.4, Φ7.2 

Ξ.Γ. 396/94: Ξαξάξηεκα Η, ζεκ. 1.1 

Ξαξάξηεκα ΗΗ, ζεκ. 211 θαη 512, 

Ξαξάξηεκα III, ζεκ. 3.1.10 

Ξ.Γ. 95/78 

Ξ.Γ. 90/99: Ξαξάξηεκα ΗΗΗ, ζεκ. 3.5 

 Απαγόξεπζε ιήςεο ηξνθήο θαη θαπλίζκαηνο κε άπιπηα ρέξηα 

 Σνξήγεζε εηδηθήο ζηνιήο, γαληηώλ 

 Κάζθα θεθαιήο γηα Ζιεθηξνζπγθόιιεζε 

10202 Φ3.4 

Ξ.Γ. 90/99 

Ξ.Γ. 338/01 

Λ. 1568/85 

ΘΑ 378/94 

 Απαγόξεπζε ιήςεο ηξνθήο θαη θαπλίζκαηνο κε άπιπηα ρέξηα 

 Σνξήγεζε εηδηθήο ζηνιήο, γαληηώλ 
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ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΣΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΙ 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

10208 Φ3.2, Φ3.3 
Ξ.Γ. 95/78 

Ξ.Γ. 90/99: Ξαξάξηεκα ΗΗΗ, ζεκ. 3.5 

 Κάζθα θεθαιήο γηα Ζιεθηξνζπγθόιιεζε 

 Σνξήγεζε εηδηθήο ζηνιήο, γαληηώλ 
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Γ.1 Πξόζζεηα ηνηρεία 

Γεληθή δηάηαμε εξγνηαμίνπ – ρώξνη εθθόξησζεο – ρώξνη απόζεζεο πιηθνύ θαη ρώξνη απόζεζεο 

άρξεζησλ πιηθώλ 

Ξξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ν ρώξνο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ρσξνζεηεζεί θαη ζα θαηαζθεπαζηνύλ νη 

εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα απαξαίηεηα δίθηπα. Νη απαξαίηεηεο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

εξγνηαμίνπ εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

 Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

 Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ 

 Σώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ βνεζεηηθνύ εμνπιηζκνύ 

 Σώξνη απνζήθεπζεο 

 Σώξνη ζπιινγήο άρξεζησλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθώλ 

 Σώξνη πγηεηλήο-εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ. 

Πρεηηθό ζρεδηάγξακκα ηεο ζέζεο ηνπ έξγνπ ζα ππνβιεζεί από ηνλ Αλάδνρν ζηελ ππεξεζία ζην νπνίν ζα 

θαίλνληαη κε ραξαθηεξηζηηθό θαη εύθνια αληηιεπηά ηξόπν ή θαη πεξηγξαθηθά ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

Κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ειέγρνπζαο ππεξεζίαο ζα θαζνξηζηνύλ από ηνλ Αλάδνρν νη ρώξνη απόζεζεο ησλ 

πξντόλησλ εθζθαθήο ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα επηρώκαηα θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ όπνπ πξνβιέπεη ην 

πξόγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Ρα αθαηάιιεια πξντόληα εθζθαθήο θαζώο θαη ηα πξντόληα ησλ θαηεδαθίζεσλ θαη απνςηιώζεσλ-

εθρεξζώζεσλ ζα απνηίζεληαη ζε εγθεθξηκέλνπο ρώξνπο απόζεζεο ζπκθσλά κε ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο. 

 

πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθώλ 

Νη ππεξγνιάβνη ζα ελεκεξώλνπλ κέζσ ηνπ Αλαδόρνπ, πνπ ζα ελεκεξώλεη άκεζα ηηο Αξρέο, γηα ηπρόλ 

επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ ρξεηάδνληαη αζθαιή απνθνκηδή. 

Ν Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ηε ιήςε όισλ ησλ ινγηθώλ πξνθπιάμεσλ γηα ηελ αζθαιή απνθνκηδή 

επηθίλδπλσλ νπζηώλ, θαζώο θαη ηελ ηήξεζε αξρείνπ κεηαθνξάο ζε θαηαρσξεκέλε εηαηξεία. 

Ρα παξαθάησ επηθίλδπλα πιηθά κπνξεί λα βξεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζην εξγνηάμην: 

 Ιάδηα 

 Γηαιύηεο 

 Ρζηκέλην 

 Δπνμεηδηθά πιηθά 

 Βαθέο θαη θόιιεο 

 Δύθιεθηα πιηθά 

Νη ρξήζηεο ησλ επηθίλδπλσλ πιηθώλ ζα είλαη γλώζηεο ησλ απαληήζεσλ αζθαινύο απνζήθεπζεο, ζήκαλζεο 

αζθαιείαο θαη ρξήζεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ. 

Θάζε είδνπο απνξξίκκαηα, άρξεζηα πιηθά, παιηά αληαιιαθηηθά θαη κεραλήκαηα, ιάδηα παληόο είδνπο θ.ι.π.. 

απνηεινύλ ειεγρόκελα απνξξίκκαηα θαη ζα απνκαθξύλνληαη από ην εξγνηάμην, ε δε δηάζεζε ηνπο ζα γίλεηαη 

ζπκθσλά κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Απαγνξεύεηαη ε ξύπαλζε ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππνγείσλ λεξώλ από θάζε είδνπο ιαδηά, θαύζηκα θ.ι.π. 

Νκνίσο απαγνξεύεηαη ε απόξξηςε παιαηώλ ιαδηώλ επί ηνπ εδάθνπο. 

ΣΜΗΜΑ Γ' 



ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ 29 

Ζ δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ ζα γίλεηαη ζπκθσλά κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΘΑ 98012 / 

2001 / 96 (ΦΔΘ 40Β) (πάγηνο πεξηβαιινληηθόο όξνο). 

Γηα ηα πγξά απόβιεηα ηζρύνπλ νη εθάζηνηε Λνκαξρηαθέο Απνθάζεηο (πάγηνο πεξηβαιινληηθόο όξνο). 

 

Γηεπζεηήζεηο ρώξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ 

Νη πεξηνρέο θαη νη εγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπήο ζα ζπληεξνύληαη γηα λα εμαζθαιίδεηαη ην όηη παξακέλνπλ 

ηαθηνπνηεκέλνη, θαζαξνί από πγεηνλνκηθήο απόςεσο θαη αζθαιείο. 

 

Υώξνη πγηεηλήο 

Ρνπο παξέρεη ν εθάζηνηε Αλάδνρνο θαη βξίζθνληαη ζην ρώξν ησλ θαηαιπκάησλ ηνπ Αλαδόρνπ. 

Απνρσξεηήξηα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε όια ηα εξγνηάμηα ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ. 

Ρα απνρσξεηήξηα ζα δηαηεξνύληαη θαζαξά. Πε πεξίπησζε πνπ ηα απνρσξεηήξηα βξίζθνληαη ζηα απνδπηήξηα 

ή ζηνπο ρώξνπο αλάπαπζεο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε μερσξηζηό κέξνο. 

 

Πξώηεο βνήζεηεο 

Πηα γξαθεία εξγαζίαο ζα εγθαηαζηαζνύλ θαξκαθεία, κε όια ηα απαηηνύκελα είδε, γηα ηελ παξνρή πξώησλ 

βνεζεηώλ. 
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Δ. Ννκνζεηηθέο Γηαηάμεηο 

Ννκνζεζία 

Ζ Αλάδνρνο Δηαηξεία θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ζα ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηελ πθηζηάκελνη ειιεληθή 

λνκνζεζία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Νη θύξηεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθαο. 

 

Έθδνζε Κσδηθόο Σίηινο 

 ΦΔΘ 11/Α/18.1.96 Ξ.Γ. 17/96 Κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία 

 ΦΔΘ 138/Α/21.6.88 Ξ.Γ. 294/88 Διάρηζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηερληθνύ θαη γηαηξνύ εξγαζίαο 

επίπεδν γλώζεσλ θαη εηδηθόηεηα ηερληθνύ αζθαιείαο 

 18.10.85 Λ 1568/85 γηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

1933 406/A Ξ.Γ. 22/12/33 Πεξί αζθάιεηαο εξγαηώλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ 

επί θνξεηώλ θιηκάθσλ 

Ladder safety 

1950 82/A Β.Γ. 16/17.3.50 Δπίβιεςε κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

Operation and Maintenance of E/M installations 

1969 1Β/69 .Α. 

ζη/116464/69 

Πεξί όξσλ αζθαιείαο θαηά ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ δηα 

θνξηεγώλ ηδησηηθήο ρξήζεσο 

Transportation of personnel 

1974 1266/B .Α. 

Γ1γ/9900/74 

Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ [ΣΡ κε 

ηηο Γ1/2400/75 (371/Β/75) θαη Αηβ/2055/80 

(338/Β/80)] 

Sanitary Facilities 

1975 371Β .Α. 

Γ1/2400/75 

Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ [ΣΡ κε 

ηελ Αηβ/2055/80 (338/Β/80)] 

Sanitary Facilities 

1975 189/A N. 158/75 Πεξί εξγαζίαο επί ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

επξηζθνκέλσλ ππό ηάζη 

Working in live lines 

 

1978 

 

3/A 

 

Ξ.Γ. 17/78 

Πεξί ζπκπιεξώζεσο ηνπ από 22/29.12.33 Π.Γ. πεξί 

αζθάιεηαο εξγαηώλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί 

θνξεηώλ θιηκάθσλ 

Ladder Safety 

1978 20/Α Ξ.Γ.95/78 Πεξί κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο ησλ 

απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ 

Health and Safety in welding activities 

ΣΜΗΜΑ Δ' 
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Έθδνζε Κσδηθόο Σίηινο 

1980 338/Β .Α. Αηβ/2055 Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ 

Sanitary Facilitie. 

1980 193/A Ξ.Γ. 778/80 Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε 

νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ 

Safety in building industry 

1981 195/A Λ. 1181/81 Πεξί θπξώζεσο ηεο ςεθηζζείζεο εηο Γελεύε ην έηνο 

1960 ππ' αξ. 115 ζπκβάζεσο "πεξί πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ από ηαο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο" 

(78/610/ΔΟΚ) 

Ionisining radiation 

1981 260/A Ξ.Γ. 1073/81 Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηειέζηλ εξγαζηώλ 

εηο εξγνηάμηα νηθνδνκώλ θαη πάζεο θύζεσο έξγσλ 

αξκνδηόηεηνο πνιηηηθνύ κεραληθνύ/ δηνξζώζεηο 

ζθαικάησλ 

Construction Safety 

1983 121/B ΑΞ. 

ΒΚ5/30058/82 

Έγθξηζε πξόηππεο πξνδηαγξαθήο ζεκάλζεσο 

εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνύο εληόο θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρώλ 

Signing of works on urban roads 

1983 126/A Λ. 1396/83 Τπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκηθέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά 

έξγα 

Safety in building and private construction 

1984 49/A Λ. 1430/84 Κύξσζε ηεο αξηζκ. 62 Γηεζλνύο πκβάζεηο Δξγαζίαο " 

πνπ αθνξά ζηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή 

βηνκεραλία" θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε απηή 

Building construction Safety 

1984 154/B ΑΞ. 130646/84 Ηκεξνιόγην κέηξσλ αζθάιεηαο 

Safety Log – book 

1985 280/B .Α. 

2ζη/1539/85 

Βαζηθνί θαλόλεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ 

θαη ησλ εξγαδόκελσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο 

Ionising radiation 
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Έθδνζε Κσδηθόο Σίηινο 

1986 570/Β .Α. αξ. Νηθ. 

56206/1613 

Πξνζδηνξηζκόο ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ εξγνηαμίνπ ζε 

ζπκκόξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 79/113/ΔΟΚ, 

81/1051/ΔΟΚ θαη 85/405/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

19εο Γεθεκβξίνπ 1978, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1981 θαη 

11εο Ινπιίνπ 1985 

Noise control of Site equipment 

1987 149/A Ξ.Γ. 315/87 ύζηαζε επηηξνπήο Τ + Α ηεο εξγαζίαο (ΔΤΑΔ) ζε 

εξγνηάμηα νηθνδόκσλ θαη ελ γελεί ηερληθώλ έξγσλ 

H & S Committee in construction industry 

1987 291/Β .Α. 281/Β/87 πζθεπέο πίεζεο θαη κέζνδνη ειέγρνπ απηώλ 

Pressure equipment and calibration 

1987 467/B ΑΞ. 131325/87 ύζηαζε κηθηώλ Δπηηξνπώλ Διέγρνπ ζε νηθνδνκέο θαη 

εξγνηαμηαθά έξγα 

Monitoring committees in construction Sites 

1987 624/Β .Α. 

Β/19338/1944/

87 

Υαιύβδηλεο θηάιεο αεξίνπ ρσξίο ζπγθόιιεζε 

Seamless gas containers 

1987 624/Β .Α. 

Β/19339/1945/

87 

Υαιύβδηλεο θηάιεο αεξίνπ ρσξίο ζπγθόιιεζε, 

θαηαζθεπαζκέλεο από θεθξακκέλν ή κε αινπκίλην 

Seamless gas containers from aluminum 

1987 625/Β .Α. 

Β/1934/1946/ 

87 

πγθνιιεηέο θηάιεο αεξίνπ από κε θεθξακκέλν ράιπβα 

Welded steed gas containers 

1988 138/A Ξ.Γ. 294/88 Διάρηζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο Σερληθνύ αζθαιείαο 

(ΣΑ) θαη Γηαηξνύ Δξγαζίαο, Δπίπεδν γλώζεσλ θαη 

εηδηθόηεηα ΣΑ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεύζεηο θαη 

εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν 1568/85 "Τγηεηλή 

θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδόκελσλ" 

Minimum time for Technikos Asfaleas and Iatros Ergasias 

1988 751/Β .Α. αξ. νηθ. 

69001/1921 

Έγθξηζε ηύπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ζηάζκεο 

ζνξύβνπ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ εξγνηαμίνπ θαη 

εηδηθόηεξα ησλ κεραλνθίλεησλ αεξνζπκπηεζηώλ, ησλ 

ππξγνγεξαλώλ, ησλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ 

ζπγθόιιεζεο θαη ηζρύνο 

CE approval for noise of Site equipment 

1989 85/A Λ. 1837/89 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ θαηά ηελ απαζρόιεζε 

θαη άιιεο δηαηάμεηο 

Protection of Juveniles 
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Έθδνζε Κσδηθόο Σίηινο 

1989 930/B ΑΞ. 131099/89 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

δηαηξέρεη ε πγεία ηνπο κε ηελ απαγόξεπζε νξηζκέλσλ 

εηδηθώλ παξαγόλησλ θαη / ή νξηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ (88/364/ΔΟΚ) 

Protection of employees from hazardous activities 

1990 11/A Ξ.Γ 31/90 Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε 

κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ. [ΣΡ. Π.Γ. 

49/91(180/Α)] 

Supervision, operation and maintenance of Site equipment 

1990 620/B ΑΞ. 130627/90 Καζνξηζκόο επηθίλδπλσλ, βαξηώλ, ή αλζπγηεηλώλ 

εξγαζηώλ γηα ηελ απαζρόιεζε ησλ αλήιηθσλ 

Clarification of juvenile work 

1991 180/A Ξ.Γ.49/91 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ. 31/90 

Amendment and modification of Ξ.Γ. 31/90 

1991 38/A Ξ.Γ. 85/91 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θίλδπλνπο πνπ 

δηαηξέρνπλ ιόγν ηεο έθζεζεο ηνπο ζην ζόξπβν θαηά 

ηελ εξγαζία, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 86/188 

ΔΟΚ 

Noise Hazard 

1991 431/Β .Α. 

12479/Φ17/414

/91 

Απιά δνρεία πίεζεο 

Pressure vessels 

1991 487/Β .Α. 

Β/15233/3.7.91 

ρεηηθά κε ζπζθεπέο αεξίνπ 

About gas equipment 

1992 182/Α Λ. 2094 Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο 

Road traffic code 

1992 370/B ΑΞ. 1872/92 Ρύζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε βηβιίνπ 

απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνύ ζηα νηθνδνκηθά θαη 

ηερληθά έξγα 

Employees Log book at construction Site 

1992 74/A Ξ.Γ. 157/92 Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ 

θαη ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ πνπ εθδόζεθαλ κε ηηο 

εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Ν 1568/85 Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα 

Δξγαζίαο ζην δεκόζην ΝΠ.Γ.Γ. θαη ΟΣΑ 

Extension of application of N 1568/85 
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Έθδνζε Κσδηθόο Σίηινο 

1993 34/A Ξ.Γ. 77/93 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θπζηθνύο, 

ρεκηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε 

θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 

88/642/ΔΟΚ 

For the protection of employees from physical, chemical and 

biological agents 

1993 160/A Ξ.Γ. 377/93 Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο νδεγίεο 

89/392/ΔΟΚ θαη 91/368/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο 

(ζπκπι. Π.Γ. 18/1996) 

Machine Safety 

1993 187/B ΑΞ. 

Β4373/1205/93 

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ 

κειώλ, ζρεηηθά κε ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

PPE 

1993 665/B ΑΞ. 

15177/Φ17.4 / 

404 / 93 

Αλαγλώξηζε δπλαηόηεηαο αλάιεςεο Δξγαζηώλ ειέγρνπ 

δνρείσλ πίεζεο θαη ζπζθεπώλ αεξίνπ 

Pressure vessels 

1993 673/B ΑΞ. 

14165/Φ17.4 / 

373/93 

Καλνληζκόο γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη 

θπθινθνξία ησλ δνρείσλ πίεζεο θαη ησλ ζπζθεπώλ 

αεξίνπ 

Pressure vessels 

1994 220/A Ξ.Γ. 395/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο 

εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε 

κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ 

Safety Equipment 

1994 220/A Ξ.Γ. 396/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 

ρξήζε από ηνπο εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ 

νδεγία 89/656/ΔΟΚ 

PPE 

1994 221/A Ξ.Γ. 397/94 Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ην 

ρεηξσλαθηηθό ρεηξηζκό θνξηίσλ όπνπ ππάξρεη 

ηδηαίηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο 

ρώξαο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ΔΟΚ 

Manual Handling 

1994 221/A Ξ.Γ. 398/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά 

ηελ εξγαζία γηα ηε ρξήζε ζε εμνπιηζκό κε νζόλε 

νπηηθήο απεηθόληζεο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 

90/70/ΔΟΚ 

VDU 
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Έθδνζε Κσδηθόο Σίηινο 

1994 221/A Ξ.Γ. 399/94 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγόλνπο 

παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ 

νδεγία 90/394 ΔΟΚ 

Carcinogenics 

1994 450/B ΑΞ. 8881/94 Σξνπνπνίεζε ηεο 4373/1205/11.3.1993 (187/Β) 

θνηλήο απόθαζεο ησ ππνπξγώλ Δζλ. Οηθνλνκίαο, 

Δξγαζίαο θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο 

γηα ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ζπκκόξθσζε κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ 93/95/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ 

PPE 

1994 705/B ΑΞ. 378/94 Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θη 

επηζήκαλζε απηώλ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 

ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ επξσπατθώλ θνηλνηήησλ 

67/548/ΔΟΚ όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη 

Labelling of hazardous Substances 

1995 6/A  Γηνξζώζεηο ζθαικάησλ ζηα Π.Γ. 395/94 (220/Α), 

396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 398/94 (221/Α), 

399/94 (221/Α) 

Corrections in Ξ.Γ. 395/94,396/94,397/94, 398/94, 399/94 

1995 67/A Ξ.Γ. 105/95 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή / 

θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 

92/58/ΔΟΚ 

Safety Signing at Work Places 

1995 97/A Ξ.Γ. 186/95 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

δηαηξέρνπλ ιόγν έθζεζεο ηνπο ζε βηνινγηθνύο 

παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο 

θνηλνηηθέο νδεγίεο 90/679/ΔΟΚ θαη 93/88/ΔΟΚ 

Biological agents 

1996 10/A Ξ.Γ. 16/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο 

ρώξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 

89/654/ΔΟΚ 

Minimum Safety requirements at work place 

1996 11/A Ξ.Γ. 17/96 Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο 

νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ 

Measures for the improvement of employee health and safety 

at work place 



ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ 36 

Έθδνζε Κσδηθόο Σίηινο 

1996 12/A Ξ.Γ. 18/96 Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 337/1993 ζρεηηθά κε ηηο 

κεραλέο ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ 93/44/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ 

Machine Safety 

1996 212/A Ξ.Γ. 305/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ 

πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά 

εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ 

Minimum safety requirements in the mobile and permanent 

construction sites 

2011 420/Β ΑΞ. 6952/11 Τπνρξεώζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ 

πεδώλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο πόιεσλ θαη νηθηζκώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

θπθινθνξία πεδώλ 

Obligations and measures for the safe passage of pedestrians 

during construction 
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ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (ΦΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: 

 

"Σνπνζέηεζε λέσλ παξνρώλ θαη εξγαζίεο δηθηύνπ ύδξεπζεο ζε πεξηνρέο 
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 3 ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ο Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο έρεη αλαπηπρζεί κε ηξόπν πνπ λα θαιύπηεη: 

 ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο 

 ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηα ηελ εθπόλεζε Φαθέισλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ήηνη: 

 Απόθαζε ΓΙΠΑΓ / 899 / 02 – ΦΔΚ 16Β / 14.1.2003 

 Π.Γ. 305/96, Δγθύθιηνο – 130159 / 7.5.97 

 Κνηλή Απόθαζε Τπνπξγώλ Π.Δ.Κ.Α. θαη Τ. ΜΔ.ΓΙ. 6952 / 14.2.2011 – ΦΔΚ 420Β / 16.3.2011) 

 

Ο Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο πεξηιακβάλεη: 

Α. Γεληθά ηνηρεία (είδνο έξγνπ, ρξήζε απηνύ, Γηεύζπλζε έξγνπ, ζηνηρεία ησλ θύξησλ ηνπ έξγνπ θ.ι.π.). 

Β. Μεηξών ηνπ έξγνπ (Σερληθή πεξηγξαθή έξγνπ, παξαδνρέο κειέηεο). 

Γ. Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία (ηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε θαη απνθπγή θηλδύλσλ θαηά ηηο 

ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο θ.ι.π. θαζ' όιε ηε δηάξθεηα 

δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. 

Γ. Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ (πξόγξακκα αλαγθαίσλ επηζεσξήζεσλ θαη 

ζπληεξήζεσλ ηνπ έξγνπ). 
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Α' ΣΜΗΜΑ: ΓΔΝΙΚΑ 

A.1. Δίδορ έπγος και σπήζη αςηού 

Πξόθεηηαη γηα πδξαπιηθό έξγν πνπ απνζθνπεί γεληθόηεξα ζηελ απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ησλ δηθηύσλ 

ύδξεπζεο. Σν παξόλ έξγν πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε λέσλ παξνρώλ, ηηο εξγαζίεο θαηαξγήζεσλ, 

αλπςώζεσλ, θαηαβηβάζεσλ, απνθαιύςεσλ, κεηαθνξώλ, εμπγηάλζεσλ πθηζηακέλσλ θνηλώλ παξνρώλ θαη 

ζπζηεκάησλ παξνρώλ, ηηο απνθαηαζηάζεηο θαη επηζθεπέο θξεαηίσλ, ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθώλ παξνρώλ. 

Δπίζεο αθνξά ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε αγσγώλ από ζσιήλεο 

πνιπαηζπιελίνπ ή ράιπβα, ησλ δηθιείδσλ, εηδηθώλ ηεκαρίσλ, θ.ι.π., ηηο ζπλδέζεηο λέσλ θαη παιαηώλ αγσγώλ, 

ηελ απνθάιπςε, απνηύπσζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ δηθιείδσλ ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο, 

θαη γεληθά όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ηνπ δηθηύνπ, κε ζθνπό ηελ 

νκαιή πδξνδόηεζε ηεο πεξηνρήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

A.2. Γιεύθςνζη έπγος 

Σν έξγν πινπνηείηαη ζηηο πεξηνρέο ησλ Γήκσλ πνπ αλήθνπλ ζηα δηνηθεηηθά όξηα αξκνδηόηεηαο ηεο Τπεξεζίαο 

Σνκέα Ηξαθιείνπ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

 

A.3. Απιθμόρ ύμβαζηρ 

 ............................................................  

 

A.4. ηοισεία κύπιος ηος έπγος 

Δηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο Α.Δ. (Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.). 

 

A.5. ηοισεία ςνηάκηη ΦΑΤ – ςνηονιζηήρ Αζθάλειαρ και ςγείαρ 

Τπεξεζία Έξγσλ Ύδξεπζεο 
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Β' ΣΜΗΜΑ: ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Β.1. Σεσνική Πεπιγπαθή ηος έπγος 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο γηα: 

1) Δθζθαθή ηάθξσλ – νξπγκάησλ. 

2) Σνπνζέηεζε αγσγώλ δηαλνκήο ύδαηνο. 

3) Σνπνζέηεζε πάζεο θύζεσο απαηηνύκελσλ ή πξνβιεπόκελσλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ. 

4) Σνπνζέηεζε κηθξνύ θαη κεγάινπ πνιιαπινύ δηαλνκέα 63 γηα ηελ ηνπνζέηεζε παξνρώλ. 

5) Δμπγίαλζε πθηζηακέλσλ παξνρώλ κε ηνπνζέηεζε ζσιήλα ΡΔ 32 ή ΡΔ 63. 

6) Σνπνζέηεζε πδξνκεηξεηώλ λένπ ηύπνπ, αληηθαηάζηαζε παιαηώλ πδξνκεηξεηώλ, αλύςσζε, θαηαβίβαζε 

πθηζηακέλσλ παξνρώλ. 

7) Σνπνζέηεζε ή αληηθαηάζηαζε πιήξνπο θξεαηίνπ παξνρήο, επηζθεπή θξεαηίνπ παξνρήο, θαζαξηζκόο 

θξεαηίνπ παξνρήο, θαζώο θαη εληνπηζκόο θαη απνθάιπςε ηνπ θξεαηίνπ παξνρήο. 

8) Καηάξγεζε πδξνπαξνρώλ, ζπιιέθηε – δηαλνκέα παξνρώλ, εηδηθώλ παξνρώλ, ππξνζβεζηηθώλ πδξνζηνκίσλ 

– θξνπλώλ. 

9) Δληνπηζκόο, απνθάιπςε, θαζαξηζκόο, αλύςσζε θαη επηζθεπή ησλ θξεαηίσλ δηθιείδσλ (βαλνθξεαηίσλ), 

έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ησλ δηθιείδσλ, ιεηηνπξγηθή ηνπο απνθαηάζηαζε ζε πεξίπησζε πνπ 

είλαη δπλαηή ε επηζθεπή, αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε εκθαλνύο βιάβεο ή δηαξξνήο, ηνπνζέηεζε 

λέσλ δηθιείδσλ, όπνπ απαηηείηαη, εμάξηεζε θαη απνηύπσζή ηνπο έληππα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 

θαηαρώξεζε ζε βάζε δεδνκέλσλ ησλ ζηνηρεία ησλ δηθιείδσλ θαη ησλ αγσγώλ θαη ζρεδηαζκόο ηνπο κε 

αθξίβεηα ζην Πνιενδνκηθό Τπόβαζξν ηεο πεξηνρήο. 

10) Απνκνλώζεηο ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο, γηα αληηθαηαζηάζεηο θαη επηζθεπέο δηθιείδσλ, δνθηκαζία ζηεγαλόηεηαο 

ησλ δηθιείδσλ θαη ησλ αγσγώλ πνπ αληηθαζίζηαληαη ή επηζθεπάδνληαη θ.ι.π. 

 

Β.2. Παπαδοσέρ μελέηηρ 

Σα ζπκβαηηθά ηεύρε έρνπλ ππνβιεζεί από ηελ ππεξεζία ζηνλ Αλάδνρν θαη πξέπεη λα εθαξκόδνληαη αθξηβώο 

θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο. 

 

Β.3. σέδια "ωρ καηαζκεςάζθη" 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο ηα σο θαηαζθεπάζζε ζρέδηα (as build) ζα 

αλαπηπρζνύλ από ηνλ αλάδνρν, ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ πιηθώλ θαη ησλ απαηηνύκελσλ δνθηκώλ, ζα 

ππνβιεζνύλ ζηελ ππεξεζία καδί κε ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ ην κεηξών ηνπ έξγνπ. 
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Γ' ΣΜΗΜΑ: ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ 
ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ 

Γενικά 

Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε θαη απνθπγή θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο 

κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, κεηαηξνπήο θ.ι.π.) θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, ζηελ απνθπγή θηλδύλσλ από ηα 

δηάθνξά δίθηπα θ.ι.π. 

Οη νδεγίεο είλαη σο πεξηγξάθνληαη θάησζη θαη αθνξνύλ θαη' εμνρή ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 Δξγαζίεο ζε θξεάηηα θαη γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο αζθπμίαο, πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε 

ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο. 

 

Μέηπα Αηομικήρ Πποζηαζίαρ 

Γηα όιεο απηέο ηηο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθαιείαο εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαηηνύληαη από ηε λνκνζεζία. 

Γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) από ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, ηα νπνία είλαη ηνπιάρηζηνλ: 

 Γάληηα 

 Κξάλε 

 Μπόηεο 

 Φσζθνξίδνληα Γηιέθα 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ γηα ηηο εξγαζίεο απαηηείηαη ε δηαθνπή ηεο 

θπθινθνξίαο ηεο νδνύ, νπόηε θαη ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ε θαηάιιειε ππεξεζία (ηξνραία) θαη λα 

απνθαζίδεηαη πνπ ζα δηνρεηεπηεί ε θπθινθνξία ην ελ ιόγσ ρξνληθό δηάζηεκα. 

ε πεξίπησζε πνπ ε θπθινθνξία δελ απαηηείηαη λα δηαθνπεί ηειείσο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ν ηξόπνο 

δηεπζέηεζεο ηεο. 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε ζρεηηθή ζήκαλζε. 

Καησηέξσ παξαηίζεηαη ελδεηθηηθή ζήκαλζε γηα εξγνηαμηαθνύο ρώξνπο: 
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Βαζικά ήμαηα – Πινακίδερ Αναγγελίαρ Δπγαζιών 
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ήμανζη- Πεπιθπάξεων Δπγοηαξίος 
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Γιαζηαςπώζειρ Γπόμων ενηόρ καηοικημένων πεπιοσών 

 

 

Διάρηζην Πιάηνο – 2 Γηεπζύλζεσλ 

Διάρηζην Πιάηνο – 2 Γηεπζύλζεσλ 
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Δπγαλεία Υειπόρ 

Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη όηη: 

 ηα απαξαίηεηα εξγαιεία είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, 

 ηα δηαζέζηκα εξγαιεία ρεηξόο είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη όζσλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο δεκηέο 

αληηθαζίζηαληαη, 

 ηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά από ην πξνζσπηθό, 

 αλ ε εξγαζία γίλεηαη θνληά ζε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, εύθιεθηεο νπζίεο λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 

απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο, 

 ηα εξγαιεία δηαηεξνύληαη θαζαξά, ζπληεξνύληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζθνπό πνπ ζρεδηάζηεθαλ. 

 

Πςπαζθάλεια 

Δίλαη επηβεβιεκέλν λα ιακβάλνληαη όια ηα αλαγθαία κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή εθδήισζεο 

ππξθαγηάο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ. Έηζη πξέπεη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο: 

 έγθαηξε απνκάθξπλζε από ηνπο ρώξνπο εξγαζηώλ ηπρόλ εύθιεθησλ, θαύζηκσλ πιηθώλ θαζώο θαη 

ζθνππηδηώλ θιπ. θαη θαηάιιειεο δηάζεζεο ή απνζήθεπζήο ηνπο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

 αζθαιήο εθηέιεζεο ζεξκηθώλ εξγαζηώλ, ηδίσο ζε θιεηζηνύο ή ππόγεηνπο ρώξνπο. 

 

Ιδιαίηεπα ζημεία 

Οη εξγαζίεο πνπ δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ ηα νπνία 

ελέρνπλ θηλδύλνπο θαηά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαζώο θαη νη ηξόπνη αληηκεηώπηζήο ηνπο είλαη: 

 

Έιεγρνο δηθηύσλ (παξνρέο / δηαξξνέο) 

Οη εξγαζίεο πνπ δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ηκήκαηνο δηθηύνπ. Οη εξγαζίεο 

απηέο, νη θίλδπλνη θαη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ (πξόζζεηα από ηα γεληθά κέηξα 

αζθάιεηαο) είλαη: 

Δπγαζία Πηγέρ Κινδύνων Μέηπα ανηιμεηώπιζηρ 

Γηεπζέηεζε θπθινθνξίαο 

ζε πεξίπησζε εξγαζηώλ 

επί νδνύ 

 Σξαπκαηηζκνί από νρήκαηα  Καηάιιειεο θπθινθνξηαθέο ζεκάλεηο  

Δθζθαθέο 

Υξήζε κεραληθώλ κέζσλ 

 Αλαηξνπή κεραλήκαηνο, 

ζπγθξνύζεηο, αλεμέιεγθηεο 

θηλήζεηο 

 Πηώζε αληηθεηκέλσλ 

 Κνςίκαηα 

 Κηππήκαηα 

 θόλεο 

 Αδεηνύρνο ρεηξηζηήο 

 Δπζηαζήο έδξαζε από ηα ρείιε ηεο 

εθζθαθήο 

 Κξάλε 

 Γάληηα 

 Μάζθα 

 Έκπεηξν πξνζσπηθό 

Δξγαζίεο ζε βάζνο 

Αληηθαηάζηαζε κεξώλ 

δηθηύνπ (ζσιήλσλ, 

εηδηθώλ ηεκαρίσλ)  

 Σξαπκαηηζκνί ιόγσ πίεζεο 

λεξνύ (θαηά ηε ζύλδεζε κε 

ην δίθηπν, θαηά ηηο δνθηκέο 

ιεηηνπξγίαο) 

 Πηώζε πιηθώλ  

 ρέδηα δηθηύσλ 

 Μέξηκλα γηα ηνπηθή δηαθνπή ηεο παξνρήο 

 Απνκάθξπλζε επηζθαιώλ ηκεκάησλ 

παξεηώλ εθζθαθώλ 

 Αληηζηήξημε εδάθνπο (όπνπ απαηηείηαη) 
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Δπγαζία Πηγέρ Κινδύνων Μέηπα ανηιμεηώπιζηρ 

Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο  Ηιεθηξνπιεμία 

 Ππξθαγηά  

 Καηάιιεια ππνδήκαηα γάληηα, κάζθα 

 Απαγόξεπζε δεκηνπξγίαο ζπηλζήξα ή 

θσηηάο 

 Πηζηνπνηεκέλνη ειεθηξνζπγθνιιεηέο 

Δπηρώζεηο  Καηαπιάθσζε εξγαδνκέλσλ 

 θόλεο 

 Κηππήκαηα 

 Απαγόξεπζε εξγαδνκέλσλ ζηελ ηάθξν 

πξηλ ηεο νινθιήξσζεο εξγαζηώλ 

απόζεζεο ηνπ πιηθνύ 

 Υξήζε ΜΑΠ 

Αζθαιηνζηξώζεηο  Έθζεζε εξγαδνκέλσλ ζε 

επηβιαβείο ρεκηθνύο 

παξάγνληεο 

 Υξήζε ΜΑΠ 

 Απαγόξεπζε ιήςεο ηξνθήο ή 

θαπλίζκαηνο κε άπιπηα ρέξηα 

 Έκπεηξν πξνζσπηθό  

Έιεγρνο θξεαηίσλ (παξνρέο / δηθιείδεο) 

Δπγαζία Πηγέρ Κινδύνων Μέηπα ανηιμεηώπιζηρ 

Γηεπζέηεζε θπθινθνξίαο 

ζε πεξίπησζε εξγαζηώλ 

επί νδνύ 

 Σξαπκαηηζκνί από νρήκαηα  θαηάιιειεο θπθινθνξηαθέο ζεκάλεηο  

Δξγαζίεο ζε βάζνο 

(θξεάηηα) 

 

Αληηθαηάζηαζε κεξώλ 

παξνρώλ, δηθιείδσλ  

 Σξαπκαηηζκνί ιόγσ πίεζεο 

λεξνύ 

 Πηώζε πιηθώλ  

 Μέξηκλα γηα ηνπηθή δηαθνπή ηεο παξνρήο 

 Απνκάθξπλζε επηζθαιώλ ηκεκάησλ 

παξεηώλ εθζθαθώλ 

 Αληηζηήξημε εδάθνπο (όπνπ απαηηείηαη) 

Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο  Ηιεθηξνπιεμία 

 Ππξθαγηά  

 Καηάιιεια ππνδήκαηα γάληηα, κάζθα 

 Απαγόξεπζε δεκηνπξγίαο ζπηλζήξα ή 

θσηηάο 

 Πηζηνπνηεκέλνη ειεθηξνζπγθνιιεηέο 
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Γ' ΣΜΗΜΑ: ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Γενικά 

ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ν ππεύζπλνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ ζα επηζεσξεί ην έξγν, έηζη 

ώζηε λα ην δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε. Γηα ηπρόλ επξήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζα θαηαγξάθνληαη ζρεηηθά 

θαη νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο ζα δξνκνινγνύληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε απηώλ. Οη εξγαζίεο επηζεώξεζεο 

είλαη: 

 

Γίθηπα ύδξεπζεο 

Ο έιεγρνο ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ώζηε λα δηαπηζησζεί ηπρόλ δηαξξνή αιιά θαη λα επηβεβαησζεί όηη δηαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε 

ξνή. 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη 

έιεγρνο ηνπ νδνζηξώκαηνο ζηνλ άμνλα ησλ ζσιήλσλ γηα ηελ επηβεβαίσζε θαιήο θαηάζηαζεο ηεο επηθάλεηαο 

επίρσζεο. 

 

Φξεάηηα 

Θα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ησλ θξεαηίσλ γηα ηπρόλ ξσγκέο θαη ζηα θαπάθηα απηώλ, ώζηε λα είλαη εκθαλή 

θαη λα κελ εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο. 

 

Δηδηθά εμαξηήκαηα ηεκάρηα (δηθιείδεο, παξνρέο, κεηξεηέο θ.ι.π.) 

Ο έιεγρνο θαη ε ζπληήξεζε ησλ εηδηθώλ εμαξηεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 



ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. 

(Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ 

 

 

 

 

ΔΡΓΟ: " Σοποθέηηζη νέων παροτών και εργαζίες δικηύοσ ύδρεσζης ζε περιοτές αρμοδιόηηηας 

Σομέα Ηρακλείοσ ηης Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ." 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 

ΓΙΠΑΓ / ΟΙΚ / 889 / 27.11.02 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ΦΔΚ 16Β / 14.1.03) 
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ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ

Áñéè. 8160/Á32 (1)
ÏñéïèÝôçóç ðåñéï÷Þò êáé ðéóôùôéêÝò äéåõêïëýíóåéò ãéá

ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí æçìéþí áðü ôéò ðëçììýñåò ôçò
25çò êáé 26çò Óåðôåìâñßïõ 2002 óå ðåñéï÷Ýò ôïõ Íï-
ìïý Á÷áÀáò.

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ -
ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÊÅ-

ÍÔÑÙÓÇÓ, - ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ, ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ
ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 2, ðáñ. 2 ôçò áðü 28.7.78

ÐñÜîåùò Íïìïèåôéêïý Ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò
Äçìïêñáôßáò "ðåñß áðïêáôáóôÜóåùò æçìéþí åê óåéóìþí
1978 åéò ðåñéï÷Þ Âïñåßïõ ÅëëÜäïò êëð. êáé ñõèìßóåùò
åôÝñùí ôéíþí óõíáöþí èåìÜôùí" ðïõ êõñþèçêå ìå ôï Í.
867/79 (ÖÅÊ Á´24). 

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 1190/81 (ÖÅÊ 203/Á/30.7.81) ï
ïðïßïò êõñþíåé ôçí áðü 26.3.81 ÐñÜîç Íïìïèåôéêïý Ðå-
ñéå÷ïìÝíïõ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò, "ðåñß áðï-
êáôáóôÜóåùò æçìéþí åê óåéóìþí 1981 êáé ñõèìßóåùò åôÝ-
ñùí óõíáöþí èåìÜôùí" üðùò áõôü ôñïðïðïéÞèçêå êáé
óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 1, ðáñ. 42 êáé 43 ôïõ Í.
2412/96 "ÌåôáöïñÜ áñìïäéïôÞôùí áðü ôï Õðïõñãéêü

Óõìâïýëéï óå Üëëá ÊõâåñíçôéêÜ üñãáíá êáé Üëëåò äéáôÜ-
îåéò" (ÖÅÊ 123/Á/17.6.96).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 3, ðáñ. 3, ôåëåõôáßï åäÜöéï
ôïõ Í. 1266/82 (ÖÅÊ Á´81) "Ðåñß ïñãÜíùí áóêÞóåùò ôçò
íïìéóìáôéêÞò, ðéóôùôéêÞò êáé óõíáëëáãìáôéêÞò ðïëéôéêÞò
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï
25, ðáñ. 6 ôïõ Í. 1418/84 "Ðåñß Äçìïóßùí ̧ ñãùí êáé ñõè-
ìßóåéò óõíáöþí èåìÜôùí" (ÖÅÊ Á´23).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 128/75 "ðåñß ôñïðïðïéÞóåùò êáé
óõìðëçñþóåùò äéáôÜîåùí ôéíþí áíáöåñïìÝíùí åéò ôçí
ëåéôïõñãßá ôïõ ÷ñçìáôïäïôéêïý óõóôÞìáôïò".

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ Í. 2576/98 "Âåëôßù-
óç ôùí äéáäéêáóéþí ãéá ôçí áíÜèåóç ôçò êáôáóêåõÞò ôùí
äçìïóßùí Ýñãùí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò".

6. Ôï Ð.Ä. 69/1988 "Ïñãáíéóìüò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò
Äçìïóßùí ̧ ñãùí".

7. Ôçí êïéíÞ áðüöáóç Ä16á/04/773/29.11.90 ôïõ
Õðïõñãïý Ðñïåäñßáò êáé ôïõ Áíáðë. Õðïõñãïý
ÐÅ.×Ù.Ä.Å. "ðåñß åîáéñÝóåùò äéïéêçôéêþí ðñÜîåùí êáé åã-
ãñÜöùí áðü ôïí êáíüíá ôùí ôñéþí õðïãñáöþí".

8. Ôçí ìå áñéèìü 50148/542/24.6.92 êïéíÞ áðüöáóç ôùí
Õðïõñãþí ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò, Ïéêïíïìéêþí êáé Âéïìç-
÷áíßáò, ÅíÝñãåéáò êáé Ôå÷íïëïãßáò êáé Åìðïñßïõ "Ðåñé-
óôïëÞ äáðáíþí Äçìïóßïõ ÔïìÝá" (ÖÅÊ 420/Â/1.7.92).

9. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 22 ôïõ Í.2362 "Ðåñß Äçìï-
óßïõ Ëïãéóôéêïý åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò êáé
Üëëåò äéáôÜîåéò" (ÖÅÊ 247/Á/27.11.95).

10. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 27 ôïõ Í. 2081/92 (ÖÅÊ 154
Á´) êáé ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðü-
öáóçò ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò
Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí êáé óõãêåêñéìÝíá ôùí Ýñãùí
2000ÓÅ06900025, 2000ÓÅ06900026, 2000ÓÅ06900027
ôçò ÓÁÅ 069.

Ç ðñïêáëïýìåíç äáðÜíç áðü ôçí åðéäüôçóç ôïõ åðéôï-
êßïõ âáñýíåé ôï ëïãáñéáóìü ôïõ Í. 128/75. Ï ëïãáñéá-
óìüò áõôüò åðéäïôåßôáé áðü ôïí Êñáôéêü Ðñïûðïëïãéóìü
ìüíï óå ðåñßðôùóç åëëåéììáôéêüôçôÜò ôïõ. Ôï ýøïò ôçò
äáðÜíçò áõôÞò èá åßíáé ôçò ôÜîçò ôùí 47.200 =C.

11. Ôçí êïéíÞ áðüöáóç ÄÉÄÊ/Ö1/2/22875/31-10-2001
(ÖÅÊ 1480/Â/31-10-2001) ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ
Õðïõñãïý Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝ-
íôñùóçò, ãéá ôçí áíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõ-
ðïõñãïýò Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝ-
íôñùóçò, Óôáýñï ÌðÝíï êáé ËÜìðñï ÐáðáäÞìá. 
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12. Ôï Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá õð'áñ. 81 (ÖÅÊ 57/Á/21-3-
02) ãéá óõã÷þíåõóç ôùí Õðïõñãåßùí ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò
êáé Ïéêïíïìéêþí óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìé-
êþí.

13. Ôçí êïéíÞ áðüöáóç Õ6/31-10-2001 (ÖÅÊ 1484/Â/31-
10-2001) ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôçò Õðïõñãïý
ÐÅ.×Ù.Ä.Å., ãéá ôçí áíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõ-
ðïõñãïýò ÐÅ.×Ù.Ä.Å., ÉùÜííç Ôóáêëßäç êáé Ñïäïýëá ÆÞ-
óç.

14. Ôï ìå áñ. ðñùô. Ö.311.3/148/26-9-2002 Ýããñáöï ôçò
Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Á÷áÀáò.

15. Ôéò Ýêôáêôåò óôåãáóôéêÝò êáé ëïéðÝò áíÜãêåò ðïõ
Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß óôïõò êáôïßêïõò ðåñéï÷þí ôçò
Á÷áÀáò ðïõ åðëÞãçóáí áðü ôéò ðëçììýñåò ôçò 25çò êáé
26çò Óåðôåìâñßïõ 2002.

16. Ôçí áñ. 1100383/1330/Á0006/2001 êïéíÞ áðüöáóç
ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ õðïõñãïý ïéêïíïìéêþí, ãéá
ôçí áíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí, áðïöáóßæïõìå:

Á. ÏÑÉÏÈÅÔÇÓÇ ÐËÇÃÅÉÓÁÓ ÐÅÑÉÏ×ÇÓ
Ôçí åðÝêôáóç êáô'áíÜëïãï åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí

ôçò áðü 28.7.1978 ÐñÜîåùò Íïìïèåôéêïý Ðåñéå÷ïìÝíïõ
"Ðåñß áðïêáôáóôÜóåùò æçìéþí åê óåéóìþí 1978 åéò ðå-
ñéï÷Þí Âïñåßïõ ÅëëÜäïò êëð.", üðùò áõôÞ êõñþèçêå,
ôñïðïðïéÞèçêå êáé óõìðëçñþèçêå ìå ôïõò Íüìïõò
867/79, 1048/80, 1133/81 êáé 1190/81 üðùò ïñßæåôáé óôï
Üñèñï 10 ôïõ Í. 2576/98 êáèþò êáé ôùí ó÷åôéêþí êáíïíé-
óôéêþí ðñÜîåùí üðùò éó÷ýïõí óÞìåñá ãéá ôçí áðïêáôÜ-
óôáóç ôùí æçìéþí ôùí êôéñßùí ãåíéêÜ, ôéò ïðïßåò ðñïêÜ-
ëåóáí ïé ðëçììýñåò óôéò 25 êáé 26 Óåðôåìâñßïõ 2002 ðïõ
Ýðëçîáí ôá äéïéêçôéêÜ üñéá ôùí ÄÞìùí Ôñéôáßáò, Öáññþí
êáé Âñá÷íáßúêùí ôïõ Íïìïý Á÷áÀáò. 

2. Ôï Ýñãï ôçò áðïêáôÜóôáóçò ôùí æçìéþí áðü ôéò
ðëçììýñåò, ðïõ Ýðëçîáí ðåñéï÷Ýò ôïõ Íïìïý Á÷áÀáò,
áíáôßèåôáé óôïí ÔïìÝá ÁðïêáôÜóôáóçò ÓåéóìïðëÞêôùí
(Ô.Á.Ó.) Ðáôñþí.

3. Ïñßæåôáé ðñïèåóìßá åíüò (1) Ýôïõò, áðü ôç äçìïóßåõ-
óç ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò óå ÖÅÊ, ãéá ôçí õðïâïëÞ áé-
ôÞóåùí, óõíïäåõïìÝíùí áðü ôá áðáñáßôçôá äéêáéïëïãç-
ôéêÜ, ãéá ôçí äáíåéïäüôçóç ôùí ðëçãÝíôùí êôéóìÜôùí áðü
ôéò ðëçììýñåò ôçò 25çò êáé 26çò Óåðôåìâñßïõ 2002. 

Â. ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÇ ÓÕÍÄÑÏÌÇ ÐÑÏÓ ÉÄÉÙÔÅÓ
É. Åãêñßíåôáé ç ÷ïñÞãçóç óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò (Üôï-

êï äÜíåéï êáé äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ) ãéá ôçí áðïêáôÜ-
óôáóç ôùí æçìéþí ðïõ ðñïêÜëåóáí ïé ðëçììýñåò ôçò
25çò êáé 26çò Óåðôåìâñßïõ 2002 óå ðåñéï÷Ýò ôïõ Íïìïý
Á÷áÀáò.

á. Ãéá áíáêáôáóêåõÞ ôùí êôéñßùí ðïõ êáôÝññåõóáí Þ
êñßíïíôáé êáôåäáöéóôÝá Þ õðÝñìåôñçò äáðÜíçò åðéóêåõ-
Þò (áóýìöïñá) Þ åßíáé äïìçìÝíá áðü åõôåëÞ õëéêÜ (ùìï-
ðëßíèïõò Þ ìç äéáìïñöùìÝíïõò ëßèïõò ìéêñÞò äéáôïìÞò
ìå óõíäåôéêü õëéêü áñãéëþäåò) êáé ôá ïðïßá äåí Ý÷ïõí ÷á-
ñáêôçñéóèåß êáôåäáöéóôÝá, áëëÜ ïé æçìéÝò ðïõ ðñïêëÞ-
èçêáí áðü ôéò ðëçììýñåò äåí åðéäÝ÷ïíôáé, óýìöùíá ìå
ôçí êñßóç ôçò áñìüäéáò Õðçñåóßáò ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí
ðáñ. 2 ôçò ðáñïýóáò, ïõóéáóôéêÞ áðïêáôÜóôáóç, äçëá-
äÞ, åðéóêåõÞ ðïõ åîáóöáëßæåé ôçí áíáãêáßá áíôéóåéóìéêÞ
áíôï÷Þ ôïõò.

â. Ôçí åðéóêåõÞ ôùí ðÜóçò öýóåùò êôéñßùí ðïõ Ý÷ïõí
õðïóôåß æçìéÝò áðü ôéò ðëçììýñåò.

Ôá áíùôÝñù äÜíåéá äýíáíôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí êáé
ãéá áõôïóôÝãáóç.

ã. Ôá êôßñéá ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé åãêáôáëåëåéììÝíá
(äéáôçñïýí ôïõò ðåñéìåôñéêïýò ôïß÷ïõò êáé Ýóôù ôìÞìá
ôçò óôÝãçò) äåí äéêáéïýíôáé óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò.

ÐñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé Üñóç ôïõ ÷áñáêôçñéóìïý ôïõ
åãêáôáëåëåéììÝíïõ èá ðñÝðåé ôï êôßóìá íá Ý÷åé êïõöþ-
ìáôá êáé íá Þôáí óôïé÷åéùäþò êáôïéêÞóéìï êáé ï åíäéáöå-
ñüìåíïò íá ðñïóêïìßóåé ôá áêüëïõèá äéêáéïëïãçôéêÜ:

á) Âåâáßùóç ÄÅÇ üôé åß÷å ñåýìá.
â) ÄÞëùóç óôïé÷åßùí áêéíÞôùí (Å9) êáé (Å1) ãéá ôï ÷ñï-

íéêü äéÜóôçìá ðñéí áðü ôéò ðëçììýñåò ôçò 25çò êáé 26çò
Óåðôåìâñßïõ 2002.

ÉÉ. ÄÉÊÁÉÏÕ×ÏÉ ÔÇÓ ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÇÓ ÓÕÍÄÑÏÌÇÓ
1. Ïé äéêáéïý÷ïé ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò (Üôïêï äÜ-

íåéï êáé äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ) êáèïñßæïíôáé áðü ôïí
áñìüäéï ÔïìÝá ÁðïêáôÜóôáóçò ÓåéóìïðëÞêôùí (Ô.Á.Ó.)
Ðáôñþí óôïí ïðïßï ïé åíäéáöåñüìåíïé èá ðñÝðåé íá õðï-
âÜëïõí áßôçóç ìå ôá ó÷åôéêÜ äéêáéïëïãçôéêÜ, ìÝóá óôéò
ðñïèåóìßåò ðïõ êáèïñßæïíôáé óôçí ðáñïýóá áðüöáóç.

2. Ï áñìüäéïò ÔïìÝáò ÁðïêáôÜóôáóçò ÓåéóìïðëÞêôùí
(Ô.Á.Ó.) Ðáôñþí èá ÷ïñçãåß óôïõò äéêáéïý÷ïõò âåâáßùóç
ìå ôçí ïðïßá èá ðñïóäéïñßæåôáé ôï ýøïò ôçò áðáéôïýìå-
íçò äáðÜíçò åðéóêåõÞò Þ ôï ðïóü ðïõ äéêáéïýôáé ï åí-
äéáöåñüìåíïò ãéá áíáêáôáóêåõÞ Þ áõôïóôÝãáóç. Óôç âå-
âáßùóç èá áíáöÝñåôáé ôï ðïóü ôçò äùñåÜí êñáôéêÞò
áñùãÞò êáèþò êáé ôïõ óôåãáóôéêïý äáíåßïõ, óýìöùíá ìå
ôïõò üñïõò ðïõ êáèïñßæïíôáé êáôùôÝñù ãéá ôá êôßñéá ðïõ
âñßóêïíôáé åíôüò ôçò ðëçãåßóáò ðåñéï÷Þò.

3. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ôï óõãêåêñéìÝíï êôßñéï ñõìïôï-
ìåßôáé Þ äåí ìðïñåß íá áíáêáôáóêåõáóôåß ãéá ïðïéáäÞðï-
ôå Üëëç íüìéìç áéôßá Þ ï éäéïêôÞôçò ôï åðéèõìåß, ôüôå ï
éäéïêôÞôçò, Þ êáèÝíáò áðü ôïõò óõíéäéïêôÞôåò (åöüóïí
õößóôáôáé óõíéäéïêôçóßá), êáèÝíáò áðü áõôïýò, äéêáéïý-
ôáé óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá áõôïóôÝãáóç ìå áãïñÜ Þ
áíÝãåñóç êáôïéêßáò óå Üëëç ðëçãåßóá ðåñéï÷Þ.

4. Óå ðåñßðôùóç ðïõ êáôÝññåõóáí êôßóìáôá áðü ôéò
ðëçììýñåò Þ êáôåäáößóôçêáí áìÝóùò ìåôÜ áðü áõôÝò ìå
åíôïëÞ Äçìüóéáò Þ ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò, ÷ùñßò íá Ý÷ïõí åê-
äïèåß ðñùôüêïëëá åðéêéíäýíùò åôïéìüññïðïõ, áðü ôéò
êáôÜ Íüìï Ôñéìåëåßò ÅðéôñïðÝò êáé ïé éäéïêôÞôåò ôïõò
Ý÷ïõí îåêéíÞóåé ôçí áíÝãåñóç ôçò íÝáò ïéêïäïìÞò ìå
Üäåéá ðïõ åêäüèçêå ìåôÜ ôéò ðëçììýñåò ôçò 25çò êáé
26çò Óåðôåìâñßïõ 2002, åãêñßíïõìå ôç äáíåéïäüôçóÞ
ôïõò åöüóïí:

á. Ï åíäéáöåñüìåíïò Ý÷åé õðïâÜëåé åìðñüèåóìá áßôç-
óç ãéá äáíåéïäüôçóç ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ êôßóìáôïò.

â. ÕðÜñ÷ïõí ðáñáóôáôéêÜ óôïé÷åßá äéáðßóôùóçò ôçò
ýðáñîçò ôïõ êôßóìáôïò, äéáðßóôùóçò ôïõ åìâáäïý êáé
ôçò ÷ñÞóçò ôïõ (ð.÷. ïéêïäïìéêÞ Üäåéá áíÝãåñóçò ôçò êá-
ôáóôñáöåßóáò ïéêïäïìÞò, öùôïãñáößåò, áåñïöùôïãñá-
ößåò êëð.).

ã. ÕðÜñ÷ïõí óôïé÷åßá üôé ôï êôßóìá äåí Þôáí åãêáôáëå-
ëåéììÝíï (ð.÷. áðïäåßîåéò êïéíùöåëþí ïñãáíéóìþí Þ Äç-
ìïôéêþí Þ Êïéíïôéêþí ôåëþí êëð.).

ä. Ç áñìüäéá Äçìüóéá Þ ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ âåâáéþíåé, üôé
äüèçêå åíôïëÞ ãéá ôçí êáôåäÜöéóç ôïõ êôßóìáôïò ðñïò
áðïôñïðÞ áìÝóïõ êéíäýíïõ ìåôÜ ôéò ðëçììýñåò Þ âåâáß-
ùóç üôé ôï êôßóìá êáôÝññåõóå áðü ôéò ðëçììýñåò ôçò
25çò  êáé 26çò Óåðôåìâñßïõ 2002.

ÉÉÉ. ÏÑÏÉ ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÇÓ ÓÕÍÄÑÏÌÇÓ
1.  ÁÍÁÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ¹ ÁÕÔÏÓÔÅÃÁÓÇ
Ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ (äÜíåéï êáé äùñåÜí êñáôéêÞ

áñùãÞ) èá ÷ïñçãåßôáé óôïõò äéêáéïý÷ïõò ìå âÜóç ôçí
ðñïóêïìéæüìåíç óôç äáíåßóôñéá ÔñÜðåæá Ýããñáöç óõíç-
ãïñßá ôçò áñìüäéáò Õðçñåóßáò ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí
ðáñ. 2 ôïõ êåö. Á ìå ôïõò áêüëïõèïõò âáóéêïýò üñïõò:

á) Ãéá êôßóìáôá ðïõ Ý÷ïõí ÷ñÞóç êáôïéêßáò 382 6 áíÜ

130 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)



ô.ì. êáé ìå áíþôáôï üñéï äáíåéïäïôïýìåíçò åðéöÜíåéáò ôá
120 ô.ì., áíÜ ÷ùñéóôÞ éäéïêôçóßá.

â) Ãéá êôßñéá ðïõ Ý÷ïõí ÷ñÞóç åðáããåëìáôéêïý ÷þñïõ ç
óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 235 6 áíÜ
ô.ì. êáé ãéá äáíåéïäïôïýìåíç åðéöÜíåéá ìÝ÷ñé 120 ô.ì.,
Þôïé ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ôùí 28.200 6 ãéá ôá ðñþôá 150 ô.ì.

Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ï åðáããåëìáôéêüò ÷þñïò Ý÷åé åðé-
öÜíåéá Üíù ôùí 150 ô.ì., ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò óõíïëé-
êÞò äáíåéïäüôçóçò èá äéáéñåßôáé ç åðéöÜíåéÜ ôïõ óå ôìÞ-
ìáôá ôùí 150 ô.ì. ãéá ôá ôõ÷üí äÜíåéá ðïõ èá ðñïêýøïõí
ðÝñáí ôùí ðñþôùí 150 ô.ì. ôï ðïóüí ôïõ äáíåßïõ ïñßæå-
ôáé óå 147 =C.áíÜ ô.ì. êáé ãéá äáíåéïäïôïýìåíç åðéöÜíåéá
120 ô.ì., Þôïé ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ôùí 17.640 6 ãéá êÜèå åðé-
ðëÝïí äÜíåéï ðïõ èá ÷ïñçãåßôáé.

Ôï ðñïêýðôïí ôåëéêþò, ìåôÜ ôçí ùò Üíù äéáßñåóç, õðü-
ëïéðï ôìÞìáôïò, áí Ý÷åé åðéöÜíåéá ìÝ÷ñé êáé 50 ô.ì. èá
áìåëåßôáé, åíþ áí åßíáé ðÜíù áðü 50 ô.ì., ôüôå èá ÷ïñçãåß-
ôáé óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ áíÜëïãá ìå ôï åìâáäüí ôïõ êáé
óýìöùíá ìå ôá éó÷ýïíôá áíþôáôá üñéá (åìâáäïý êáé äá-
íåßïõ).

ã) Ãéá õðüãåéïõò ÷þñïõò üðùò áõôïß ïñßæïíôáé áðü ôï
Ã.Ï.Ê. êáé åßíáé äéáìïñöùìÝíïé ùò äéáìåñßóìáôá êáôïé-
êßáò Þ åðáããåëìáôéêÝò óôÝãåò, ÷ïñçãåßôáé ðïóü äáíåßïõ
ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 70% ôçò åêÜóôïôå éó÷ýïõóáò ìåãß-
óôçò ôéìÞò ìïíÜäáò ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôùí áíáêáôá-
óêåõáæïìÝíùí êáôïéêéþí Þ åðáããåëìáôéêþí ÷þñùí áíôß-
óôïé÷á.

ä) Ãéá êáôáóêåõÝò êôéóìÜôùí âïçèçôéêÞò ÷ñÞóåùò óôï
äþìá ïéêïäïìþí ð.÷. áðïëÞîåéò êëéìáêïóôáóßùí, áíåë-
êõóôÞñùí êëð. ÷ïñçãåßôáé äÜíåéï ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï
70% ôçò åêÜóôïôå éó÷ýïõóáò ìåãßóôçò ôéìÞò ìïíÜäáò ãéá
ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò áíáêáôáóêåõáæüìåíçò åðéöÜíåé-
áò.

å) Ãéá êôßñéá ðïõ ç êáôáóêåõÞ ôïõò åß÷å ðñï÷ùñÞóåé ìü-
íïí ìÝ÷ñé ôï óêåëåôü áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá, ÷ïñç-
ãåßôáé äÜíåéï ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 30% ôçò åêÜóôïôå éó÷ý-
ïõóáò ìåãßóôçò ôéìÞò ìïíÜäáò ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç
ôçò áíáêáôáóêåõáæüìåíçò åðéöÜíåéáò.

æ) Ãéá âïçèçôéêïýò ÷þñïõò ôçò áõôÞò ïéêïäïìÞò Þ åõ-
ñéóêüìåíïõò óôï áõôü ïéêüðåäï ðïõ óõìðëçñþíïõí ôç
ëåéôïõñãéêüôçôÜ ôçò êáé ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ôï óýíï-
ëï ôçò äáíåéïäïôïýìåíçò åðéöÜíåéáò (êýñéïò êáé âïçèç-
ôéêüò ÷þñïò) äåí õðåñâáßíåé ôá 120 ô.ì. (ð.÷. áðïèÞêåò
ôñïößìùí, éìáôéïèÞêåò, êïõæßíåò, öïýñíïé êëð.) ç áíÜ ô.ì.
ôéìÞ áðïæçìßùóçò êáôåäáöéóôÝïõ êôßóìáôïò (åßôå âÜóç
ðñùôïêüëëùí êáôåäáößóåùò åßôå ùò áóýìöïñá åðéóêåõ-
Þò åßôå ùò ìç áóöáëþò åðéóêåõÜóéìá ëüãù åõôåëþí äï-
ìéêþí õëéêþí) åßíáé ç áõôÞ ìå ôçò êáôïéêßáò, ðáñÜãñáöïò
(á).

ç) Ãéá áðïèÞêåò ïðïéáóäÞðïôå ÷ñÞóçò (ïéêéáêÞ Þ åðáã-
ãåëìáôéêÞ áðïèÞêç) êáèþò êáé óôÜâëïõò, áãñïôéêÜ êôß-
óìáôá, ÷þñïõò áðïèÞêåõóçò, ðïõ åßôå âñßóêïíôáé óôï
ßäéï ïéêüðåäï ìå ôï êõñßùò êôßóìá åßôå óå Üëëï ç áíÜ ô.ì.
ôéìÞ áðïæçìßùóçò êáôåäáöéóôÝïõ, áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü
ôùí 132 6 êáôåäáöéæüìåíçò åðéöÜíåéáò êáé ìÝ÷ñé åìâá-
äïý 120 ô.ì. 

è) Ãéá ôçí áíáêáôáóêåõÞ áãñïôéêþí êáôïéêéþí (êôéóìÜ-
ôùí åõôåëïýò áîßáò êáôáóêåõÞò, ìéêñïý êáôÜ êáíüíá åì-
âáäïý ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé åðï÷éáêÜ) ç óôåãáóôéêÞ
óõíäñïìÞ áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 205 6 áíÜ ô.ì. êáôå-
äáöéæüìåíçò åðéöÜíåéáò êáé ìÝ÷ñé óõíïëéêïý åìâáäïý
120 ô.ì.

é) Ãéá êôßñéá ðïõ áíÞêïõí óôï Äçìüóéï, Í.Ð.Ä.Ä. Þ óå

ÊïéíùöåëÞ Þ óå ÖéëáíèñùðéêÜ Þ óå ÅõáãÞ Éäñýìáôá Þ óå
Óùìáôåßá, ôï ýøïò ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò áíÝñ÷å-
ôáé óôï ðïóü ôùí 352 6 áíÜ ô.ì. åðß ôïõ óõíüëïõ ôçò êá-
ôåäáöéóôÝáò åðéöÜíåéáò êáé ç áíåãåéñüìåíç åðéöÜíåéá
äåí èá ðñÝðåé íá åßíáé ìéêñüôåñç ôïõ 75% ôçò êáôåäáöé-
óèåßóçò.

éá) Ãéá ôçí áíáêáôáóêåõÞ êùäùíïóôáóßùí êáé ìüíï, ôï
ýøïò ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò åßíáé áíÜëïãï ôïõ üãêïõ
ôïõ êáôåäáöéóôÝïõ êáé áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 44 6 áíÜ êõ-
âéêü ìÝôñï.

éâ) Ãéá êôßñéá ìå ðåñéóóüôåñåò ÷ùñéóôÝò éäéïêôçóßåò
(ðïëõêáôïéêßåò) ï êÜèå éäéïêôÞôçò äéêáéïýôáé åêôüò ôçò
óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò áíáêáôáóêåõÞò Þ áõôïóôÝãá-
óçò ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí éäéïêôçóßá ôïõ êáé åðß ðëÝïí óôå-
ãáóôéêÞ óõíäñïìÞ áíÜëïãç ìå ôï ðïóïóôü ôïõ åðß ôùí
êïéíï÷ñÞóôùí ÷þñùí êáé ìÝ÷ñé óõíïëéêïý åìâáäïý 120
ô.ì. áèñïéóôéêÜ (áðü éäéïêôçóßá êáé êïéíü÷ñçóôï ÷þñï).

éã) Ç äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ, ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí ðá-
ñáðÜíù óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá áíáêáôáóêåõÞ Þ áõôï-
óôÝãáóç èá êáëõöèåß áðü ôïí Ðñïûðïëïãéóìü Äçìïóßùí
Åðåíäýóåùí êáé ïñßæåôáé óå ðïóïóôü 33% ôçò óôåãáóôé-
êÞò óõíäñïìÞò êáé ìüíï ãéá ìßá éäéïêôçóßá. Óôçí ðåñß-
ðôùóç ôçò ðáñ. (â) êÜèå ôìÞìá ìå åðéöÜíåéá 150 ô.ì. èå-
ùñåßôáé áíåîÜñôçôç éäéïêôçóßá.

éä) Óå ðåñßðôùóç ðïõ óôïí ßäéï éäéïêôÞôç áíÞêáí ðñéí
áðü ôéò ðëçììýñåò ðåñéóóüôåñåò ôçò ìßáò éäéïêôçóßåò,
äÜíåéï äéêáéïýôáé ãéá êÜèå ìßá áðü áõôÝò, åíþ äùñåÜí
êñáôéêÞ áñùãÞ ìüíï ãéá ôç ìßá éäéïêôçóßá , ôçí ïðïßá åðé-
ëÝãåé ï ßäéïò ìå Õðåýèõíç ÄÞëùóç. Ãéá ôéò ðÝñáí ôçò ìßáò
éäéïêôçóßåò ôï óýíïëï ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò ÷ïñç-
ãåßôáé õðü ìïñöÞ äáíåßïõ, ÷ùñßò äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ.

éå) Óå ðåñéðôþóåéò áíáêáôáóêåõÞò åðáããåëìáôéêïý ÷þ-
ñïõ, õðï÷ñÝùóç ôïõ éäéïêôÞôç åßíáé íá áíáêáôáóêåõÜóåé
êôßóìá åìâáäïý ôïõëÜ÷éóôïí ßóï ìå ôï 67% ôïõ åìâáäïý
Þ ôïõ üãêïõ ôïõ êáôåäáöéóôÝïõ êôßóìáôïò, ìå âÜóç ôï
ïðïßï õðïëïãßóôçêå ôï äÜíåéï. Óå üëåò ôéò Üëëåò ðåñé-
ðôþóåéò áíáêáôáóêåõÞò, õðï÷ñÝùóç ôïõ éäéïêôÞôç åßíáé
íá áíáêáôáóêåõÜóåé êôßóìá åìâáäïý ôïõëÜ÷éóôïí ßóï ìå
ôï 67% ôïõ åìâáäïý ôïõ êáôåäáöéóôÝïõ êôßóìáôïò, ìå
âÜóç ôï ïðïßï õðïëïãßóôçêå ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ.

éóô) Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôïóôÝãáóçò ç Ó.Ó. äåí ìðïñåß
íá õðåñâáßíåé ôï áíáöåñüìåíï óôá óõìâüëáéá áãïñáðù-
ëçóßáò ôßìçìá. Ç áãïñáæüìåíç êáôïéêßá èá ðñÝðåé íá åß-
íáé íïìßìùò õöéóôÜìåíç êáé íá Ý÷åé åìâáäü ôïõëÜ÷éóôïí
ßóï ìå ôï 40% ôçò äáíåéïäïôïýìåíçò åðéöÜíåéáò ôïõ êá-
ôåäáöéóôÝïõ êôßóìáôïò. Óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ ôï êôßóìá
óôï ïðïßï ðñáãìáôïðïéåßôáé ç áõôïóôÝãáóç äåí Ý÷åé ïé-
êïäïìéêÞ Üäåéá (ïéêéóìïß ðñïûöéóôÜìåíïé ôïõ 1923) ç
óôáôéêÞ åðÜñêåéá ôïõ êôéñßïõ èá ðñÝðåé íá âåâáéþíåôáé
áðü äýï éäéþôåò Ðïëéôéêïýò Ìç÷áíéêïýò. 

2. ÅÐÉÓÊÅÕÇ
á) Ãéá ôçí åðéóêåõÞ æçìéþí óôá "ìç öÝñïíôá" óôïé÷åßá

êôéñßùí, ôï ðïóü ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò áíÝñ÷åôáé
ìÝ÷ñé 88 6 áíÜ ô.ì. êáé ìÝ÷ñé óõíïëéêïý åìâáäïý 120 ô.ì.
áíÜ ÷ùñéóôÞ éäéïêôçóßá.

â) Ãéá ôçí åðéóêåõÞ æçìéþí óôïí "öÝñïíôá" ïñãáíéóìü
êôéñßùí, ôï ðïóü ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò áíÝñ÷åôáé
ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ôùí 117 6 áíÜ ô.ì. ÷ùñßò ðåñéïñéóìü ùò
ðñïò ôï óõíïëéêü åìâáäüí ôçò éäéïêôçóßáò.

ã) Óå ðåñßðôùóç ðïõ õðÜñ÷ïõí æçìéÝò óôá "ìç öÝñïíôá"
óôïé÷åßá êáé óôïí "öÝñïíôá ïñãáíéóìü" ôçò éäßáò éäéïêôç-
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óßáò, ôï óõíïëéêü áíÜ ô.ì. ýøïò ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñï-
ìÞò äåí åðéôñÝðåôáé íá õðåñâáßíåé ôï üñéï ôùí 191 6 áíÜ
ô.ì. áèñïéóôéêÜ.

ä) Ãéá ôéò åðéóêåõÝò êôéñßùí êÜèå ÷ñÞóçò ðïõ åßíáé äéá-
ôçñçôÝá Þ ðáñáäïóéáêÜ ÷áñáêôçñéóìÝíá, ìå ðñïûðÜñ-
÷ïõóá ôçò ðëçììýñáò Áðüöáóç ôïõ Õ.ÐÅ.×Ù.Ä.Å. Þ ôïõ
Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý, ç Ó.Ó. áíÝñ÷åôáé ìÝ÷ñé ôïõ ðï-
óïý ôùí 470 6 áíÜ ô.ì. ÷ùñßò ðåñéïñéóìü ùò ðñïò ôï óõ-
íïëéêü åìâáäüí ôçò éäéïêôçóßáò. Áðáñáßôçôç ðñïûðüèå-
óç ôï êôßñéï íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé êáé ïé æçìéÝò íá ðñïÝñ÷ï-
íôáé áðü ôéò ðëçììýñåò êáé ü÷é áðü åãêáôÜëåéøç.

å) Ãéá ôá êôßñéá ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ (ä),
üôáí äéáôçñåßôáé ç üøç êáé áíáêáôáóêåõÜæåôáé ôï õðü-
ëïéðï, èá ÷ïñçãåßôáé Ó.Ó. åðéóêåõÞò äéáôçñçôÝïõ Þ ðá-
ñáäïóéáêïý êôéñßïõ ãéá ôéò üøåéò, ÷ùñßò üñéï äáíåéïäü-
ôçóçò, êáé Ó.Ó. áíáêáôáóêåõÞò êôéñßïõ áíôßóôïé÷á, ãéá ôï
õðüëïéðï êôßóìá ìå ôá üñéá ôéìþí êáé åðéöáíåéþí ãéá êÜ-
èå êáôçãïñßá êôéñßïõ (êáôïéêßá Þ åðáããåëìáôïâéïìç÷áíé-
êüò ÷þñïò) ðïõ áíáöÝñèçêáí óôá ðñïçãïýìåíá. 

óô) Ãéá åðéóêåõÞ áðïèçêþí áíåîáñôÞôïõ ÷ñÞóçò,
áãñïôéêþí êôéóìÜôùí (ðëçí ïéêéþí) ç óôåãáóôéêÞ åíßó÷õ-
óç áíÝñ÷åôáé ìÝ÷ñé óõíïëéêïý ðïóïý 2.348 =C ãéá êÜèå
êôßóìá.

æ) Ãéá åðéóêåõÞ êôéñßùí ðïõ áíÞêïõí óôï Äçìüóéï,
Í.Ð.Ä.Ä. Þ óå ÊïéíùöåëÞ Þ óå ÖéëáíèñùðéêÜ Þ óå ÅõáãÞ
Éäñýìáôá Þ óå Óùìáôåßá ôï ýøïò ôçò óôåãáóôéêÞò óõí-
äñïìÞò (äÜíåéï êáé äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ) ãéá ôçí áðï-
êáôÜóôáóç ôïõ öÝñïíôïò ïñãáíéóìïý êáé ôùí ëïéðþí ìç
öåñüíôùí óôïé÷åßùí èá áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 205 6

áíÜ ô.ì. åðß ôïõ óõíüëïõ ôçò åðéöáíåßáò ôïõ êôéñßïõ. Ãéá
ýøïò äáíåéïäüôçóçò ðïõ äåí õðåñâáßíåé ôï ùò Üíù ðïóü
ç ó÷åôéêÞ Ýãêñéóç èá åêäßäåôáé áðü ôçí áñìüäéá Õðçñå-
óßá ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ðáñ. 2 ôïõ êåö. Á. Ãéá ýøïò äá-
íåßïõ ðïõ õðåñâáßíåé ôï ùò Üíù ðïóü ç õðüèåóç èá ðá-
ñáðÝìðåôáé óôï ÔìÞìá ÁðïêáôÜóôáóçò Æçìéþí ôçò
Õ.Á.Ó. ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò óõìðëçñùìáôéêÞò Ýãêñéóçò.

ç) Åöüóïí ðñüêåéôáé ãéá êôßñéá ìå ðåñéóóüôåñåò ôçò
ìßáò ÷ùñéóôÝò éäéïêôçóßåò, ï êÜèå éäéïêôÞôçò äéêáéïýôáé,
åêôüò áðü ôçí óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá ôçí áðïêáôÜ-
óôáóç ôùí æçìéþí ôçò éäéïêôçóßáò ôïõ, êáé ðñüóèåôç óôå-
ãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá ôçí êÜëõøç ôçò äáðÜíçò ðïõ áíá-
ëïãåß ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí æçìéþí ôùí êïéíïêôÞôùí
óôïé÷åßùí.

è) Ç äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí áíù-
ôÝñù óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ åðéóêåõÞò èá êáëõöèåß áðü
ôïí Ðñïûðïëïãéóìü Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí êáé áíÝñ÷å-
ôáé óå ðïóïóôü 33% ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò êáé ìü-
íïí ãéá ìßá éäéïêôçóßá.

é) Óå ðåñßðôùóç ðïõ óôïí ßäéï éäéïêôÞôç áíÞêáí, ðñéí
áðü ôéò ðëçììýñåò, ðåñéóóüôåñåò ôçò ìßáò éäéïêôçóßåò,
óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ äéêáéïýôáé ãéá êÜèå ìßá áðü áõôÝò,
åíþ äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ ìüíï ãéá ôç ìßá éäéïêôçóßá,
ôçí ïðïßá åðéëÝãåé ï ßäéïò ìå Õðåýèõíç ÄÞëùóç.

Ãéá ôéò ðÝñáí ôçò ìßáò éäéïêôçóßåò ôï óýíïëï ôçò óôå-
ãáóôéêÞò óõíäñïìÞò ÷ïñçãåßôáé õðü ìïñöÞ äáíåßïõ, ÷ù-
ñßò äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ.

3. ÔÑÏÐÏÓ ×ÏÑÇÃÇÓÇÓ ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÇÓ ÓÕÍÄÑÏÌÇÓ
ÊÁÉ ÅÎÏÖËÇÓÇÓ ÁÕÔÇÓ

á) Ôï ðïóü ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò ãéá áíáêáôá-
óêåõÞ èá áíáëçöèåß óå äýï äüóåéò, ç ðñþôç áðü ôéò ïðïß-
åò, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ïëüêëçñç ôçí äùñåÜí êñáôéêÞ áñù-
ãÞ êáé ôï ìéóü (1/2) ôïõ äáíåßïõ, êáôáâÜëëåôáé ìå ôçí õðï-

ãñáöÞ ôçò äáíåéóôéêÞò óýìâáóçò, ç äå åðüìåíç, ðïõ ðå-
ñéëáìâÜíåé ôï õðüëïéðï ìéóü (1/2) ôïõ äáíåßïõ, êáôáâÜë-
ëåôáé, üôáí èá Ý÷ïõí åêôåëåóôåß åñãáóßåò, ðïõ áöïñïýí
óôçí êáôáóêåõÞ ôïõ öÝñïíôá ïñãáíéóìïý, ôïé÷ïðïéúþí,
åðé÷ñéóìÜôùí, êïõöùìÜôùí êáé êéãêëéäùìÜôùí. Óôéò ðå-
ñéðôþóåéò ðïõ äåí Ý÷åé ÷ïñçãçèåß áðïäåäåéãìÝíá ç äù-
ñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ èá ÷ïñçãåßôáé ôï óýíïëï ôïõ äáíåß-
ïõ êáé ç äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ èá åíÝ÷åé èÝóç â' äüóçò
ôïõ äáíåßïõ.

â) Ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá åðéóêåõÝò ÷ïñçãåßôáé óå
äýï äüóåéò, ç ðñþôç áðü ôéò ïðïßåò, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé
ïëüêëçñç ôçí äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ êáé ôï ìéóü (1/2) ôïõ
äáíåßïõ, êáôáâÜëëåôáé, ìå ôçí õðïãñáöÞ ôçò äáíåéóôéêÞò
óýìâáóçò êáé ç åðüìåíç, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôï õðüëïéðï
ìéóü (1/2) ôïõ äáíåßïõ, êáôáâÜëëåôáé, ìå ôçí åêôÝëåóç åñ-
ãáóéþí ðïõ êáëýðôïõí ôï 80% ôïõ ÷ïñçãçèÝíôïò ðïóïý. 

ã) Ôï ðïóü ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò ãéá áõôïóôÝãá-
óç èá ÷ïñçãåßôáé åöÜðáî ìå ôçí ðñïóêüìéóç ïñéóôéêïý
óõìâïëáßïõ áãïñÜò êáé ðéóôïðïéçôéêïý ìåôáãñáöÞò Þ
ðñïóõìöþíïõ ìå ôçí õðï÷ñÝùóç ôçò õðïâïëÞò ïñéóôé-
êïý óõìâïëáßïõ êáé ðéóôïðïéçôéêïý ìåôáãñáöÞò óå ÷ñü-
íï ðïõ èá ïñßæåôáé óôçí åãêñéôéêÞ áðüöáóç ôçò áñìüäéáò
Õðçñåóßáò ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ðáñ. 2 ôïõ êåö. Á.

ä) Ç óõíïëéêÞ äéÜñêåéá ôùí äáíåßùí áíáêáôáóêåõÞò Þ
áõôïóôÝãáóçò Þ åðéóêåõÞò ïñßæåôáé óå äåêáðÝíôå (15)
÷ñüíéá ç äå åîüöëçóÞ ôïõò èá ðñáãìáôïðïéçèåß óå éóü-
ðïóåò åîáìçíéáßåò Þ åôÞóéåò ÷ñåïëõôéêÝò äüóåéò, ç ðñþ-
ôç áðü ôéò ïðïßåò èá êáôáâëçèåß åßêïóé ôÝóóåñéò (24) ìÞ-
íåò ìåôÜ ôçí õðïãñáöÞ ôçò äáíåéóôéêÞò óýìâáóçò. 

å) Ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç æç-
ìéþí óå ðÜãéåò åãêáôáóôÜóåéò åðé÷åéñÞóåùí êáé åðáã-
ãåëìáôéþí åðéôñÝðåôáé íá ÷ïñçãçèåß, ìå ôïõò ßäéïõò
üñïõò, êáé óôïõò ìéóèùôÝò Þ óå üóïõò Ý÷ïõí áðü ïðïéá-
äÞðïôå íüìéìç áéôßá, áðïäåäåéãìÝíá ôç íïìÞ Þ ôç ÷ñÞóç
ôùí åí ëüãù ÷þñùí, åöüóïí äåí Ý÷åé õðïâëçèåß ó÷åôéêÞ
áßôçóç, åê ìÝñïõò ôùí éäéïêôçôþí, ìÝóá óå 45 çìÝñåò áðü
ôç äçìïóßåõóç ôçò ðáñïýóáò óôçí Åöçìåñßäá ôçò Êõ-
âåñíÞóåùò. ÌåôÜ ôçí ðÜñïäï ôùí 45 çìåñþí, ôï äéêáßù-
ìá õðïâïëÞò áßôçóçò ãéá ÷ïñÞãçóç óôåãáóôéêÞò óõí-
äñïìÞò ìðïñåß íá áóêçèåß êáé áðü ôïí åíïéêéáóôÞ, ãéá ëï-
ãáñéáóìü ôïõ áìåëïýíôïò éäéïêôÞôç. Óå êÜèå ðåñßðôùóç,
ç õðï÷ñÝùóç ãéá ôçí êáôáâïëÞ ôùí äüóåùí ôïõ äáíåßïõ
âáñýíåé ôïí éäéïêôÞôç.

óô) Ôá äÜíåéá âáñýíïíôáé ìå åðéôüêéï ßóï ðñïò áõôü ôùí
åíôüêùí ãñáììáôßùí Äçìïóßïõ äùäåêÜìçíçò äéÜñêåéáò
ôçò åêÜóôïôå ôåëåõôáßáò åêäüóåùò ðïõ ÷ñïíéêÜ ðñïç-
ãåßôáé ôçò Ýíáñîçò êÜèå ðåñéüäïõ åêôïêéóìïý ôùí äáíåß-
ùí, ðñïóáõîçìÝíï êáôÜ äýï (2) åêáôïóôéáßåò ìïíÜäåò,
÷ùñßò Üëëç ðñïóáýîçóç ãéá ðñïìÞèåéá êëð., åðéäïôïý-
ìåíï êáôÜ 100% áðü ôï ëïãáñéáóìü ôïõ Í. 128/75.

æ) Ãéá ôïõò ëïéðïýò üñïõò êáé ôç äéáäéêáóßá óýíáøçò
êáé ÷ïñÞãçóçò ôùí äáíåßùí Ý÷ïõí åöáñìïãÞ ïé áíôßóôïé-
÷åò äéáôÜîåéò ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò ïé-
êïíïìßáò.

ÉV. ÍÅÏÉ ÊÔÇÔÏÑÅÓ
1. Åãêñßíïõìå ôç äõíáôüôçôá ìåôáâéâÜóåùò ôçò óôåãá-

óôéêÞò óõíäñïìÞò (ìáæß ìå ôï áêßíçôï) êáé óôïõò ôõ÷üí
íÝïõò êôÞôïñåò ôùí áêéíÞôùí, áó÷Ýôùò ôïõ ôñüðïõ áðï-
êôÞóåùò êáé ôïõ åßäïõò ôçò éäéïêôçóßáò, ðïõ Ý÷ïõí åð'áõ-
ôïý (êáèïëéêÞ äéáäï÷Þ, åéäéêÞ äéáäï÷Þ, åðéêáñðßá, øéëÞ
êõñéüôçôá, óõíéäéïêôçóßá êëð.). Áðáñáßôçôç üìùò ðñïû-
ðüèåóç åßíáé, ïé íÝïé êôÞôïñåò íá Ý÷ïõí õðïâÜëëåé åìðñü-
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èåóìá áßôçóç êáé ôá áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ, óýì-
öùíá ìå ôéò åêÜóôïôå éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò.

2. ÄùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ äéêáéïýíôáé ïé íÝïé êôÞôïñåò
ìüíïí åöüóïí ôüóï áõôïß üóï êáé ïé ðñïçãïýìåíïé éäéï-
êôÞôåò, áðïäåäåéãìÝíá (ìå õðïâïëÞ õðåõèýíùí äçëþóå-
ùí) äåí Ý÷ïõí ëÜâåé äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ ãéá Üëëï ðëç-
ãÝí êôßóìá, áðü ôéò ðëçììýñåò ôçò 25çò êáé 26çò Óåðôåì-
âñßïõ 2002 óôï Íïìü Á÷áÀáò. 

3. Åßíáé äõíáôÞ ç ÷ïñÞãçóç óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò êáé
óôïõò íÝïõò êôÞôïñåò, ðïõ áðÝêôçóáí ôçí ðëÞñç êõñéü-
ôçôá ôïõ áêéíÞôïõ ìå ãïíéêÞ ðáñï÷Þ, ìåôÜ ôçí ëÞîç ôùí
ðñïèåóìéþí áñ÷éêþí áéôÞóåùí, ÷ùñßò íá Ý÷åé õðïâëçèåß
åìðñüèåóìç áßôçóç áðü ôï íÝï êôÞôïñá. Óôçí ðåñßðôùóç
áõôÞ áñêåß ìüíï ç åìðñüèåóìç õðïâïëÞ áßôçóçò áðü ôïí
áñ÷éêü éäéïêôÞôç ôïõ áêéíÞôïõ.

V. ÁÑÌÏÄÉÏÉ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÉ ÖÏÑÅÉÓ
Ôá åí ëüãù äÜíåéá èá ÷ïñçãçèïýí áðü ïðïéáäÞðïôå

ÅìðïñéêÞ ÔñÜðåæá, êáé ôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò. 
VI.ÕÐÏÈÇÊÅÓ ÄÁÍÅÉÙÍ 
Ãéá ðïóÜ ìÝ÷ñé 2.950 =C äåí áðáéôåßôáé åããñáöÞ õðïèÞ-

êçò.
Ãéá ôçí áóöÜëåéá êÜèå äáíåßïõ èá åããñÜöåôáé õðÝñ ôçò

äáíåßóôñéáò ÔñÜðåæáò õðïèÞêç åðß ôïõ áêéíÞôïõ ðïõ èá
åðéóêåõÜæåôáé Þ èá áíáêáôáóêåõÜæåôáé áðü ôï ðñïúüí
ôïõ äáíåßïõ Þ áíô'áõôïý åðß Üëëïõ áêéíÞôïõ ðïõ ôõ÷üí
ðñïóöÝñåôáé áðü ôï äáíåéïëÞðôç, åöüóïí ç áîßá ôïõ áêé-
íÞôïõ êáëýðôåé ôï áóöáëéæüìåíï äÜíåéï. Ç õðïèÞêç ìðï-
ñåß åðßóçò íá ìåôáöÝñåôáé åê ôùí õóôÝñùí óå Üëëï áêß-
íçôï áíôßóôïé÷çò áîßáò.

Óõíçãïñïýìå, þóôå ïé ÔñÜðåæåò íá ÷ïñçãïýí äÜíåéá
ãéá ôçí åðéóêåõÞ Þ áíáêáôáóêåõÞ Éåñþí Íáþí ðëçãÝíôùí
áðü ôéò ðëçììýñåò óôéò 25çò êáé 26çò Óåðôåìâñßïõ 2002
óå ðåñéï÷Ýò ôïõ Íïìïý Á÷áÀáò êáé óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ
õðÜñ÷åé áäõíáìßá ðñïóöïñÜò áêéíÞôïõ ãéá åããñáöÞ
õðïèÞêçò, ðñïò åîáóöÜëéóç ôïõ äáíåßïõ, ðéóôïðïéïýìå-
íç áðü ó÷åôéêÞ âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò Ìçôñüðïëçò ðïõ
áíÞêåé ï Éåñüò Íáüò .

Ç áíùôÝñù ñýèìéóç äåí éó÷ýåé ãéá ôïõò éäéùôéêïýò Íá-
ïýò, ùò ðñïò ôïõò ïðïßïõò, Ý÷ïõí åöáñìïãÞ ïé ãåíéêþò
éó÷ýïõóåò ðåñß óåéóìïðëÞêôùí äéáôÜîåéò.

VII. ÊÕÑÙÓÅÉÓ 
Ìå åéäéêü üñï ôùí ïéêåßùí äáíåéóôéêþí óõìâÜóåùí èá

êáèïñßæåôáé ñçôÜ üôé óå ðåñßðôùóç õðïâïëÞò, áðü ôïõò
äéêáéïý÷ïõò äáíåßùí Þ íÝïõò êôÞôïñåò, áíáêñéâþí äç-
ëþóåùí Þ óå ðåñßðôùóç ìç åêðëÞñùóçò ôùí õðï÷ñåþ-
óåùí, ðïõ èá áíáëÜâïõí ìå üóá ðñïâëÝðïíôáé óôçí ðá-
ñïýóá áðüöáóç èá õðüêåéíôáé, ðÝñá áðü ôéò íüìéìåò êõ-
ñþóåéò êáé ôéò áêüëïõèåò:

á. ÊÞñõîç ïëïêëÞñïõ ôïõ ðïóïý ôïõ äáíåßïõ ëçîéðñü-
èåóìïõ êáé áìÝóùò áðáéôçôïý áðü ôç ÷ïñÞãçóÞ ôïõ.

â. ÊáôÜðôùóç ðïéíéêÞò ñÞôñáò õðÝñ ôïõ Äçìïóßïõ, ðïõ
èá óõíïìïëïãåßôáé ìå ôç äáíåéóôéêÞ óýìâáóç êáé èá áíôé-
óôïé÷åß óå ðïóïóôü 10% åðß ïëïêëÞñïõ ôïõ ðïóïý ôïõ
äáíåßïõ.

ã. Åêôïêéóìü ôïõ äáíåßïõ áðü ôç ÷ïñÞãçóÞ ôïõ ìå åðé-
ôüêéï ìåãáëýôåñï êáôÜ 2,5 ðïóïóôéáßåò ìïíÜäåò áðü ôï
åðéôüêéï ðïõ êáèïñßóôçêå ìå ôç äáíåéóôéêÞ óýìâáóç ãéá
êÜèå ðåñßðôùóç.

VIII. ÊÁËÕØÇ ÄÁÐÁÍÇÓ
1. Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò áðüöáóçò áõôÞò ðñïêáëåßôáé:
Ãéá äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ äáðÜíç ôïõ ÐñïãñÜììáôïò

Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí ýøïõò 29.500 =C ãéá ôá åðüìåíá
ôÝóóåñá ïéêïíïìéêÜ Ýôç êáé èá âáñýíåé ôá Ýñãá

2000ÓÅ06900025, 2000ÓÅ06900026, 2000ÓÅ06900027
ôçò ÓÁÅ 069.

2. Ç ðñïêáëïýìåíç äáðÜíç ãéá ôçí åðéäüôçóç ôïõ åðé-
ôïêßïõ âáñýíåé ôï ëïãáñéáóìü ôïõ Í. 128/75, ï ïðïßïò äç-
ìéïõñãåßôáé áðü ðáñáêñÜôçóç åðß ôùí ÷ïñçãÞóåùí ôùí
Ôñáðåæþí ìå óêïðü ôçí åðéäüôçóç åðéôïêßïõ äáíåßùí. Ï
ëïãáñéáóìüò áõôüò åðéäïôåßôáé áðü ôïí Êñáôéêü Ðñïû-
ðïëïãéóìü ìüíï óå ðåñßðôùóç åëëåéììáôéêüôçôÜò ôïõ.

Ôï ýøïò ôçò äáðÜíçò áõôÞò åßíáé 47.200 ?. 
Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí åöçìåñßäá ôçò

ÊõâåñíÞóåùò.

AèÞíá, 3 Éáíïõáñßïõ 2002
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ

ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

Í. ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÁÊÇÓ Ã. ÖËÙÑÉÄÇÓ

ÕÖÕÐ. ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ,
ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

Ë. ÐÁÐÁÄÇÌÁÓ É. ÔÓÁÊËÉÄÇÓ

Ö

Áñ. 10335/Á32 (2)
ÏñéïèÝôçóç ðåñéï÷Þò êáé ðéóôùôéêÝò äéåõêïëýíóåéò ãéá

ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí æçìéþí áðü ôï óåéóìü ôçò 2áò
Äåêåìâñßïõ 2002 óå ðåñéï÷Ýò ôùí Íïìþí Çëåßáò êáé
Æáêýíèïõ.

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÐÅÑÉÂÁËËÏ-

ÍÔÏÓ, ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 2, ðáñ. 2 ôçò áðü 28.7.78

ÐñÜîåùò Íïìïèåôéêïý Ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò
Äçìïêñáôßáò "ðåñß áðïêáôáóôÜóåùò æçìéþí åê óåéóìþí
1978 åéò ðåñéï÷Þ Âïñåßïõ ÅëëÜäïò êëð. êáé ñõèìßóåùò
åôÝñùí ôéíþí óõíáöþí èåìÜôùí" ðïõ êõñþèçêå ìå ôï Í.
867/79 (ÖÅÊ Á´24).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 1190/81 (ÖÅÊ 203/Á/30.7.81) ï
ïðïßïò êõñþíåé ôçí áðü 26.3.81 ÐñÜîç Íïìïèåôéêïý Ðå-
ñéå÷ïìÝíïõ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò, "ðåñß áðï-
êáôáóôÜóåùò æçìéþí åê óåéóìþí 1981 êáé ñõèìßóåùò åôÝ-
ñùí óõíáöþí èåìÜôùí" üðùò áõôü ôñïðïðïéÞèçêå êáé
óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 1, ðáñ. 42 êáé 43 ôïõ Í.
2412/96 "ÌåôáöïñÜ áñìïäéïôÞôùí áðü ôï Õðïõñãéêü
Óõìâïýëéï óå Üëëá ÊõâåñíçôéêÜ üñãáíá êáé Üëëåò äéáôÜ-
îåéò" (ÖÅÊ 123/Á/17.6.96).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 3, ðáñ. 3, ôåëåõôáßï åäÜöéï
ôïõ Í. 1266/82 (ÖÅÊ Á´81) "Ðåñß ïñãÜíùí áóêÞóåùò ôçò
íïìéóìáôéêÞò, ðéóôùôéêÞò êáé óõíáëëáãìáôéêÞò ðïëéôéêÞò
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï
25, ðáñ. 6 ôïõ Í. 1418/84 "Ðåñß Äçìïóßùí ̧ ñãùí êáé ñõè-
ìßóåéò óõíáöþí èåìÜôùí" (ÖÅÊ Á´23).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 128/75 "ðåñß ôñïðïðïéÞóåùò êáé
óõìðëçñþóåùò äéáôÜîåùí ôéíþí áíáöåñïìÝíùí åéò ôçí
ëåéôïõñãßá ôïõ ÷ñçìáôïäïôéêïý óõóôÞìáôïò".

5. Ôï Ð.Ä. 69/1988 "Ïñãáíéóìüò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò
Äçìïóßùí ̧ ñãùí".

6. Ôçí ÊïéíÞ Áðüöáóç Ä16á/04/773/29.11.90 ôïõ
Õðïõñãïý Ðñïåäñßáò êáé ôïõ Áíáðë. Õðïõñãïý
ÐÅ.×Ù.Ä.Å. "ðåñß åîáéñÝóåùò äéïéêçôéêþí ðñÜîåùí êáé
åããñÜöùí áðü ôïí êáíüíá ôùí ôñéþí õðïãñáöþí".
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7. Ôçí ìå áñéèìü 50148/542/24.6.92 êïéíÞ áðüöáóç
ôùí Õðïõñãþí Åèí. Ïéêïíïìßáò, Ïéêïíïìéêþí êáé Âéïìç-
÷áíßáò, ÅíÝñãåéáò êáé Ôå÷íïëïãßáò êáé Åìðïñßïõ "Ðåñé-
óôïëÞ äáðáíþí Äçìïóßïõ ÔïìÝá" (ÖÅÊ 420/Â/1.7.92).

8. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 22 ôïõ Í.2362 "Ðåñß Äç-
ìïóßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" (ÖÅÊ 247/Á/27.11.95).

9. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 27 ôïõ Í. 2081/92 (ÖÅÊ
154 Á´) êáé ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïý-
óáò áðüöáóçò ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Ðñï-
ãñÜììáôïò Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí êáé óõãêåêñéìÝíá ôï
Ýñãï 2002ÓÅ06900001 ôçò ÓÁÅ 069.

Ç ðñïêáëïýìåíç äáðÜíç áðü ôçí åðéäüôçóç ôïõ åðé-
ôïêßïõ âáñýíåé ôï ëïãáñéáóìü ôïõ Í. 128/75. Ï ëïãá-
ñéáóìüò áõôüò åðéäïôåßôáé áðü ôïí Êñáôéêü Ðñïûðïëï-
ãéóìü ìüíï óå ðåñßðôùóç åëëåéììáôéêüôçôÜò ôïõ. Ôï
ýøïò ôçò äáðÜíçò áõôÞò èá åßíáé ôçò ôÜîçò ôùí
3.250.000 =C.

10. Ôçí êïéíÞ áðüöáóç 1100383/1330/Á0006/31-10-
2001 (ÖÅÊ 1485/Â/31-10-2001) ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé
ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ãéá ôïí êáèïñéóìü áñìï-
äéïôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí, Áðüóôïëïõ
ÖùôéÜäç êáé Ãåþñãéïõ Öëùñßäç.

11. Ôçí êïéíÞ áðüöáóç Õ6/31-10-2001 (ÖÅÊ 1484/Â/
31-10-2001) ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôçò Õðïõñãïý
ÐÅ.×Ù.Ä.Å., ãéá ôçí áíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõ-
ðïõñãïýò ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí
Åñãùí, ÉùÜííç Ôóáêëßäç êáé Ñïäïýëá ÆÞóç.

12. Ôï Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá õð'áñ. 81/2002 (ÖÅÊ
57/Á/21-3-2002) ãéá óõã÷þíåõóç ôùí Õðïõñãåßùí Åèíé-
êÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíï-
ìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí.

13. Ôï ìå áñ. ðñùô. 2988/6.12.02 Ýããñáöï ôçò Íïìáñ-
÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Çëåßáò.

14. Ôï ìå áñ. ðñùô. ïéê1334/12.12.02 Ýããñáöï ôïõ
Ô.Á.Ó. Æáêýíèïõ.

15. Ôéò Ýêôáêôåò óôåãáóôéêÝò êáé ëïéðÝò áíÜãêåò ðïõ
Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß óôïõò êáôïßêïõò ôùí ðåñéï÷þí ôïõ
Íïìïý Çëåßáò êáé ôïõ Íïìïý Æáêýíèïõ ðïõ åðëÞãçóáí
áðü ôï óåéóìü ôçò 2áò Äåêåìâñßïõ 2002, áðïöáóßæïõ-
ìå:

1. ÏÑÉÏÈÅÔÇÓÇ ÓÅÉÓÌÏÐËÇÊÔÇÓ ÐÅÑÉÏ×ÇÓ
1. Ôçí åðÝêôáóç êáô' áíÜëïãï åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîå-

ùí ôçò áðü 28.7.1978 ÐñÜîåùò Íïìïèåôéêïý Ðåñéå÷ï-
ìÝíïõ "Ðåñß áðïêáôáóôÜóåùò æçìéþí åê óåéóìþí 1978
åéò ðåñéï÷Þí Âïñ. ÅëëÜäïò êëð.", üðùò áõôÞ êõñþèçêå,
ôñïðïðïéÞèçêå êáé óõìðëçñþèçêå ìå ôïõò Íüìïõò
867/79, 1048/80, 1133/81 êáé 1190/81 êáèþò êáé ôùí
ó÷åôéêþí êáíïíéóôéêþí ðñÜîåùí üðùò éó÷ýïõí óÞìåñá
ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí æçìéþí ôùí êôéñßùí ãåíéêÜ,
ôéò ïðïßåò ðñïêÜëåóå ï óåéóìüò ôçò 2áò Äåêåìâñßïõ
2002 óôá äéïéêçôéêÜ üñéá ôùí ÄÞìùí Âáñèïëïìéïý, Ãá-
óôïýíçò, Ëå÷áéíþí, Âïõðñáóßáò, ÁìáëéÜäáò, ÊÜóôñïõ-
ÊõëëÞíçò, Ôñáãáíïý, êáé Áíäñáâßäáò ôïõ Íïìïý Çëåß-
áò êáèþò êáé ôïõ Íïìïý Æáêýíèïõ.

2. Ôï Ýñãï ôçò áðïêáôÜóôáóçò ôùí æçìéþí óôéò ðåñéï-
÷Ýò ôïõ Íïìïý Çëåßáò êáé ôïõ Íïìïý Æáêýíèïõ áíáôß-
èåôáé óôïí Ô.Á.Ó. Âáñèïëïìéïý êáé óôïí Ô.Á.Ó. Æáêýíèïõ
áíôßóôïé÷á.

3. Ïñßæåôáé ðñïèåóìßá åíüò (1) Ýôïõò, áðü ôç äçìïóß-
åõóç ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò óå ÖÅÊ, ãéá ôçí õðïâï-
ëÞ áéôÞóåùí, óõíïäåõïìÝíùí áðü ôá áðáñáßôçôá äéêáé-
ïëïãçôéêÜ, ãéá ôçí äáíåéïäüôçóç ôùí ðëçãÝíôùí êôé-

óìÜôùí áðü ôï óåéóìü ôçò 2áò Äåêåìâñßïõ 2002.
2. ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÇ ÓÕÍÄÑÏÌÇ ÐÑÏÓ ÉÄÉÙÔÅÓ
É. Åãêñßíåôáé ç ÷ïñÞãçóç óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò (Üôï-

êï äÜíåéï êáé äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ) ãéá ôçí áðïêáôÜ-
óôáóç ôùí æçìéþí ðïõ ðñïêÜëåóå ï óåéóìüò ôçò 2áò Äå-
êåìâñßïõ 2002 óå ðåñéï÷Ýò ôïõ Íïìïý Çëåßáò êáé ôïõ Íï-
ìïý Æáêýíèïõ.

á. Ãéá áíáêáôáóêåõÞ ôùí êôéñßùí ðïõ êáôÝññåõóáí Þ
êñßíïíôáé êáôåäáöéóôÝá Þ õðÝñìåôñçò äáðÜíçò åðéóêåõ-
Þò (áóýìöïñá) Þ åßíáé äïìçìÝíá áðü åõôåëÞ õëéêÜ (ùìï-
ðëßíèïõò Þ ìç äéáìïñöùìÝíïõò ëßèïõò ìéêñÞò äéáôïìÞò
ìå óõíäåôéêü õëéêü áñãéëþäåò) êáé ôá ïðïßá äåí Ý÷ïõí ÷á-
ñáêôçñéóèåß êáôåäáöéóôÝá, áëëÜ ïé æçìéÝò ðïõ ðñïêëÞ-
èçêáí áðü ôï óåéóìü äåí åðéäÝ÷ïíôáé, óýìöùíá ìå ôçí
êñßóç ôçò áñìüäéáò Õðçñåóßáò ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí
ðáñ. 2 ôïõ êåö. É ôçò ðáñïýóáò, ïõóéáóôéêÞ áðïêáôÜóôá-
óç, äçëáäÞ åðéóêåõÞ ðïõ åîáóöáëßæåé ôçí áíáãêáßá áíôé-
óåéóìéêÞ áíôï÷Þ ôïõò.

â. Ôçí åðéóêåõÞ ôùí ðÜóçò öýóåùò êôéñßùí ðïõ Ý÷ïõí
õðïóôåß æçìéÝò áðü ôï óåéóìü.

Ôá áíùôÝñù äÜíåéá äýíáíôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí êáé
ãéá áõôïóôÝãáóç.

ã. Ôá êôßñéá ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé åãêáôáëåëåéììÝíá
(äéáôçñïýí ôïõò ðåñéìåôñéêïýò ôïß÷ïõò êáé Ýóôù ôìÞìá
ôçò óôÝãçò) äåí äéêáéïýíôáé äáíåßïõ.

ÐñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé Üñóç ôïõ ÷áñáêôçñéóìïý ôïõ
åãêáôáëåëåéììÝíïõ èá ðñÝðåé ôï êôßóìá íá Ý÷åé êïõöþ-
ìáôá êáé íá Þôáí óôïé÷åéùäþò êáôïéêÞóéìï êáé ï åíäéáöå-
ñüìåíïò íá ðñïóêïìßóåé ôá áêüëïõèá äéêáéïëïãçôéêÜ:

á) Âåâáßùóç ÄÅÇ üôé åß÷å ñåýìá.
â) ÄÞëùóç óôïé÷åßùí áêéíÞôùí (Å9) êáé (Å1) ãéá ôï ÷ñï-

íéêü äéÜóôçìá ðñéí áðü ôï óåéóìü ôçò 2áò Äåêåìâñßïõ
2002.

ÉÉ. ÄÉÊÁÉÏÕ×ÏÉ ÔÇÓ ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÇÓ ÓÕÍÄÑÏÌÇÓ 
1. Ïé äéêáéïý÷ïé ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò (Üôïêï äÜ-

íåéï êáé äùñåÜí êñáôéêÞ 
áñùãÞ) èá êáèïñßæïíôáé áðü ôïí áñìüäéï Ô.Á.Ó. óôïí

ïðïßï ïé åíäéáöåñüìåíïé èá ðñÝðåé íá õðïâÜëïõí áßôçóç
ìå ôá ó÷åôéêÜ äéêáéïëïãçôéêÜ, ìÝóá óôéò ðñïèåóìßåò ðïõ
êáèïñßæïíôáé ìå ôçí ðáñïýóá áðüöáóç.

2. Ï áñìüäéïò ÔïìÝáò ÁðïêáôÜóôáóçò Óåéóìüðëçêôùí
(Ô.Á.Ó.) èá ÷ïñçãåß óôïõò äéêáéïý÷ïõò âåâáßùóç ìå ôçí
ïðïßá èá ðñïóäéïñßæåôáé ôï ýøïò ôçò áðáéôïýìåíçò äá-
ðÜíçò åðéóêåõÞò Þ ôï ðïóü ðïõ äéêáéïýôáé ï åíäéáöåñü-
ìåíïò ãéá áíáêáôáóêåõÞ Þ áõôïóôÝãáóç. Óôç âåâáßùóç
èá áíáöÝñåôáé ôï ðïóü ôçò äùñåÜí êñáôéêÞò áñùãÞò êá-
èþò êáé ôïõ óôåãáóôéêïý äáíåßïõ, óýìöùíá ìå ôïõò
üñïõò ðïõ êáèïñßæïíôáé êáôùôÝñù ãéá ôá êôßñéá ðïõ âñß-
óêïíôáé åíôüò ôçò ðëçãåßóáò ðåñéï÷Þò.

3. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ôï óõãêåêñéìÝíï êôßñéï ñõìïôï-
ìåßôáé Þ äåí ìðïñåß íá áíáêáôáóêåõáóôåß ãéá ïðïéáäÞðï-
ôå Üëëç íüìéìç áéôßá Þ ï éäéïêôÞôçò ôï åðéèõìåß, ôüôå ï
éäéïêôÞôçò, Þ êáèÝíáò áðü ôïõò óõíéäéïêôÞôåò (åöüóïí
õößóôáôáé óõíéäéïêôçóßá), êáèÝíáò áðü áõôïýò, äéêáéïý-
ôáé óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá áõôïóôÝãáóç ìå áãïñÜ Þ
áíÝãåñóç êáôïéêßáò óå Üëëç ðëçãåßóá ðåñéï÷Þ.

4. Óå ðåñßðôùóç ðïõ êáôÝññåõóå êôßóìá áðü ôï óåéóìü
Þ êáôåäáößóôçêå áìÝóùò ìåôÜ áðü áõôüí ìå åíôïëÞ Äç-
ìüóéáò Þ ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò, ÷ùñßò íá Ý÷åé åêäïèåß ðñùôü-
êïëëï åðéêéíäýíùò åôïéìüññïðïõ êôßóìáôïò, áðü ôéò êá-
ôÜ Íüìï Ôñéìåëåßò ÅðéôñïðÝò, åãêñßíïõìå ôç äáíåéïäü-
ôçóÞ ôïõ åöüóïí óõíôñÝ÷ïõí ïé áêüëïõèåò
ðñïûðïèÝóåéò:
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á. Ï åíäéáöåñüìåíïò Ý÷åé õðïâÜëåé åìðñüèåóìá áßôç-
óç ãéá äáíåéïäüôçóç ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ êôßóìáôïò.

â. ÕðÜñ÷ïõí ðáñáóôáôéêÜ óôïé÷åßá äéáðßóôùóçò ôçò
ýðáñîçò ôïõ êôßóìáôïò, äéáðßóôùóçò ôïõ åìâáäïý êáé
ôçò ÷ñÞóçò ôïõ (ð.÷. ïéêïäïìéêÞ Üäåéá áíÝãåñóçò ôçò êá-
ôáóôñáöåßóáò ïéêïäïìÞò, öùôïãñáößåò, áåñïöùôïãñá-
ößåò êëð.)

ã. ÕðÜñ÷ïõí óôïé÷åßá üôé ôï êôßóìá äåí Þôáí åãêáôáëå-
ëåéììÝíï (ð.÷. áðïäåßîåéò Êïéíùöåëþí Ïñãáíéóìþí Þ Äç-
ìïôéêþí Þ Êïéíïôéêþí ôåëþí êëð.).

ä. Ç áñìüäéá Äçìüóéá Þ ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ âåâáéþíåé, üôé
äüèçêå åíôïëÞ ãéá ôçí Üìåóç êáôåäÜöéóç ôïõ êôßóìáôïò,
ðñïò áðïôñïðÞ êéíäýíïõ óå ÷þñïõò äéÝëåõóçò êïéíïý,
ìåôÜ ôï óåéóìü Þ âåâáßùóç üôé ôï êôßóìá êáôÝññåõóå áðü
ôï óåéóìü ôçò 2áò Äåêåìâñßïõ 2002.

ÉÉÉ. ÏÑÏÉ ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÇÓ ÓÕÍÄÑÏÌÇÓ
1. ÁÍÁÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ¹ ÁÕÔÏÓÔÅÃÁÓÇ
Ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ (äÜíåéï êáé äùñåÜí êñáôéêÞ

áñùãÞ) èá ÷ïñçãåßôáé óôïõò äéêáéïý÷ïõò ìå âÜóç ôçí
ðñïóêïìéæüìåíç óôç äáíåßóôñéá ÔñÜðåæá Ýããñáöç óõíç-
ãïñßá ôïõ áñìüäéïõ Ô.Á.Ó. ìå ôïõò áêüëïõèïõò âáóéêïýò
üñïõò:

á) Ãéá êôßóìáôá ðïõ Ý÷ïõí ÷ñÞóç êáôïéêßáò 385 6 áíÜ
ô.ì. êáé ìå áíþôáôï üñéï äáíåéïäïôïýìåíçò åðéöÜíåéáò ôá
120 ô.ì., áíÜ ÷ùñéóôÞ éäéïêôçóßá.

â) Ãéá êôßñéá ðïõ Ý÷ïõí ÷ñÞóç åðáããåëìáôéêïý ÷þñïõ ç
óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 235 6 áíÜ
ô.ì. êáé ãéá äáíåéïäïôïýìåíç åðéöÜíåéá ìÝ÷ñé 120 ô.ì.,
Þôïé ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ôùí 28.200 6, ãéá ôá ðñþôá 150 ô.ì.

Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ï åðáããåëìáôéêüò ÷þñïò Ý÷åé åðé-
öÜíåéá Üíù ôùí 150 ô.ì., ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò óõíïëé-
êÞò äáíåéïäüôçóçò èá äéáéñåßôáé ç åðéöÜíåéÜ ôïõ óå ôìÞ-
ìáôá ôùí 150 ô.ì. ãéá ôá ôõ÷üí äÜíåéá ðïõ èá ðñïêýøïõí
ðÝñáí ôùí ðñþôùí 150 ô.ì. ôï ðïóüí ôïõ äáíåßïõ ïñßæå-
ôáé óå 150 6 áíÜ ô.ì. êáé ãéá äáíåéïäïôïýìåíç åðéöÜíåéá
120 ô.ì., Þôïé ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ôùí 18.000 6 ãéá êÜèå åðé-
ðëÝïí äÜíåéï ðïõ èá ÷ïñçãåßôáé.

Ôï ðñïêýðôïí ôåëéêþò, ìåôÜ ôçí ùò Üíù äéáßñåóç, õðü-
ëïéðï ôìÞìá, áí Ý÷åé åðéöÜíåéá ìÝ÷ñé êáé 50 ô.ì. èá áìå-
ëåßôáé, åíþ áí åßíáé ðÜíù áðü 50 ô.ì., ôüôå èá ÷ïñçãåßôáé
óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ áíÜëïãá ìå ôï åìâáäüí ôïõ êáé
óýìöùíá ìå ôá éó÷ýïíôá áíþôáôá üñéá (åìâáäïý êáé äá-
íåßïõ).

ã) Ãéá õðüãåéïõò ÷þñïõò üðùò áõôïß ïñßæïíôáé áðü ôï
Ã.Ï.Ê. ÷ïñçãåßôáé ðïóü äáíåßïõ ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 70%
ôçò åêÜóôïôå éó÷ýïõóáò ìåãßóôçò ôéìÞò ìïíÜäáò ãéá ôç
÷ñçìáôïäüôçóç ôùí áíáêáôáóêåõáæïìÝíùí êôéóìÜôùí. 

ä) Ãéá êáôáóêåõÝò êôéóìÜôùí âïçèçôéêÞò ÷ñÞóåùò óôï
äþìá ïéêïäïìþí ð.÷. áðïëÞîåéò êëéìáêïóôáóßùí, áíåë-
êõóôÞñùí êëð. ÷ïñçãåßôáé Ó.Ó. ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 70%
ôçò åêÜóôïôå éó÷ýïõóáò ìåãßóôçò ôéìÞò ìïíÜäáò ãéá ôç
÷ñçìáôïäüôçóç ôçò áíáêáôáóêåõáæüìåíçò åðéöÜíåéáò.

å) Ãéá êôßñéá ðïõ ç êáôáóêåõÞ ôïõò åß÷å ðñï÷ùñÞóåé ìü-
íïí ìÝ÷ñé ôï óêåëåôü áðü ïðëéóìÝíï óêõñüäåìá, ÷ïñç-
ãåßôáé äÜíåéï ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï 30% ôçò åêÜóôïôå éó÷ý-
ïõóáò ìåãßóôçò ôéìÞò ìïíÜäáò ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç
ôçò áíáêáôáóêåõáæüìåíçò åðéöÜíåéáò.

æ) Ãéá âïçèçôéêïýò ÷þñïõò (ð.÷. áðïèÞêåò ôñïößìùí,
éìáôéïèÞêåò, êïõæßíåò, öïýñíïé êëð.) ôçò áõôÞò ïéêïäï-
ìÞò Þ åõñéóêüìåíïõò óôï áõôü ïéêüðåäï ðïõ óõìðëçñþ-
íïõí ôç ëåéôïõñãéêüôçôÜ ôçò ç áíÜ ô.ì. ôéìÞ áðïæçìßùóçò
êáôåäáöéóôÝïõ êôßóìáôïò (åßôå âÜóç ðñùôïêüëëùí êáôå-

äáößóåùò åßôå ùò áóýìöïñá åðéóêåõÞò åßôå ùò ìç áóöá-
ëþò åðéóêåõÜóéìá ëüãù åõôåëþí äïìéêþí õëéêþí) åßíáé ç
áõôÞ ìå ôçò êáôïéêßáò, (ðáñÜãñáöïò á). êáé ìå áíþôáôï
üñéï ôçò äáíåéïäïôïýìåíçò åðéöÜíåéáò (êýñéïò êáé âïç-
èçôéêüò ÷þñïò) ôá 120 ô.ì.

ç) Ãéá áðïèÞêåò ïðïéáóäÞðïôå ÷ñÞóçò (ïéêéáêÞ Þ åðáã-
ãåëìáôéêÞ áðïèÞêç) êáèþò êáé óôÜâëïõò, áãñïôéêÜ êôß-
óìáôá, ÷þñïõò áðïèÞêåõóçò, ðïõ åßôå âñßóêïíôáé óôï
ßäéï ïéêüðåäï ìå ôï êõñßùò êôßóìá åßôå óå Üëëï ç áíÜ ô.ì.
ôéìÞ áðïæçìßùóçò êáôåäáöéóôÝïõ, áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü
ôùí 135 6 êáôåäáöéæüìåíçò åðéöÜíåéáò êáé ìÝ÷ñé åìâá-
äïý 120 ô.ì. 

è) Ãéá ôçí áíáêáôáóêåõÞ áãñïôéêþí êáôïéêéþí (êôéóìÜ-
ôùí åõôåëïýò áîßáò êáôáóêåõÞò, ìéêñïý êáôÜ êáíüíá åì-
âáäïý ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé åðï÷éáêÜ) ç óôåãáóôéêÞ
óõíäñïìÞ áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 205 6 áíÜ ô.ì. êáôå-
äáöéæüìåíçò åðéöÜíåéáò êáé ìÝ÷ñé óõíïëéêïý åìâáäïý
120 ô.ì.

é) Ãéá êôßñéá ðïõ áíÞêïõí óôï Äçìüóéï, Í.Ð.Ä.Ä. Þ óå
ÊïéíùöåëÞ Þ óå ÖéëáíèñùðéêÜ Þ óå ÅõáãÞ Éäñýìáôá Þ óå
Óùìáôåßá, ôï ýøïò ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò áíÝñ÷å-
ôáé óôï ðïóü ôùí 355 6 áíÜ ô.ì. åðß ôïõ óõíüëïõ ôçò êá-
ôåäáöéóôÝáò åðéöÜíåéáò êáé ç áíåãåéñüìåíç åðéöÜíåéá
äåí èá ðñÝðåé íá åßíáé ìéêñüôåñç ôïõ 75% ôçò êáôåäáöé-
óèåßóçò.

éá) Ãéá ôçí áíáêáôáóêåõÞ êùäùíïóôáóßùí êáé ìüíï, ôï
ýøïò ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò åßíáé áíÜëïãï ôïõ
üãêïõ ôïõ êáôåäáöéóôÝïõ êáé áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 45
6 áíÜ êõâéêü ìÝôñï.

éâ) Ãéá êôßñéá ìå ðåñéóóüôåñåò ÷ùñéóôÝò éäéïêôçóßåò
(ðïëõêáôïéêßåò) ï êÜèå éäéïêôÞôçò äéêáéïýôáé åêôüò ôçò
óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò áíáêáôáóêåõÞò Þ áõôïóôÝãá-
óçò ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí éäéïêôçóßá ôïõ êáé åðß ðëÝïí óôå-
ãáóôéêÞ óõíäñïìÞ, áíÜëïãá ìå ôï ðïóïóôü ôïõ, åðß ôùí
êïéíï÷ñÞóôùí ÷þñùí êáé ìÝ÷ñé óõíïëéêïý åìâáäïý 120
ô.ì. áèñïéóôéêÜ (áðü éäéïêôçóßá êáé êïéíü÷ñçóôï ÷þñï).

éã) Ç äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ, ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí ðá-
ñáðÜíù óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá áíáêáôáóêåõÞ Þ áõôï-
óôÝãáóç èá êáëõöèåß áðü ôïí Ðñïûðïëïãéóìü Äçìïóßùí
Åðåíäýóåùí êáé ïñßæåôáé óå ðïóïóôü 33% ôçò óôåãáóôé-
êÞò óõíäñïìÞò êáé ìüíï ãéá ìßá éäéïêôçóßá. Óôçí ðåñß-
ðôùóç ôçò ðáñ. (â) êÜèå ôìÞìá ìå åðéöÜíåéá 150 ô.ì. èå-
ùñåßôáé áíåîÜñôçôç éäéïêôçóßá.

éä) Óå ðåñßðôùóç ðïõ óôïí ßäéï éäéïêôÞôç áíÞêáí ðñéí
áðü ôï óåéóìü, ðåñéóóüôåñåò ôçò ìßáò éäéïêôçóßåò, óôå-
ãáóôéêÞ óõíäñïìÞ äéêáéïýôáé ãéá êÜèå ìßá áðü áõôÝò, åíþ
äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ ìüíï ãéá ôç ìßá éäéïêôçóßá , ôçí
ïðïßá åðéëÝãåé ï ßäéïò ìå Õðåýèõíç ÄÞëùóç. Ãéá ôéò ðÝñáí
ôçò ìßáò éäéïêôçóßåò ôï óýíïëï ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñï-
ìÞò ÷ïñçãåßôáé õðü ìïñöÞ äáíåßïõ, ÷ùñßò äùñåÜí êñáôé-
êÞ áñùãÞ.

éå) Óå ðåñéðôþóåéò áíáêáôáóêåõÞò åðáããåëìáôéêïý ÷þ-
ñïõ, õðï÷ñÝùóç ôïõ éäéïêôÞôç åßíáé íá áíáêáôáóêåõÜóåé
êôßóìá åìâáäïý ôïõëÜ÷éóôïí ßóï ìå ôï 66% ôïõ åìâáäïý
Þ ôïõ üãêïõ ôïõ êáôåäáöéóôÝïõ êôßóìáôïò, ìå âÜóç ôï
ïðïßï õðïëïãßóôçêå ôï äÜíåéï. Óå üëåò ôéò Üëëåò ðåñé-
ðôþóåéò áíáêáôáóêåõÞò, õðï÷ñÝùóç ôïõ éäéïêôÞôç åßíáé
íá áíáêáôáóêåõÜóåé êôßóìá åìâáäïý ôïõëÜ÷éóôïí ßóïõ
ìå ôï 66% ôïõ åìâáäïý ôïõ êáôåäáöéóôÝïõ êôßóìáôïò, ìå
âÜóç ôï ïðïßï õðïëïãßóôçêå ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ.

éóô) Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôïóôÝãáóçò ç Ó.Ó. äåí ìðïñåß
íá õðåñâáßíåé ôï áíáöåñüìåíï óôá óõìâüëáéá áãïñáðù-
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ëçóßáò ôßìçìá. Ç áãïñáæüìåíç êáôïéêßá èá ðñÝðåé íá åß-
íáé íïìßìùò õöéóôÜìåíç êáé íá Ý÷åé åìâáäüí ôïõëÜ÷éóôïí
ßóï ìå ôï 40% ôçò äáíåéïäïôïýìåíçò åðéöÜíåéáò ôïõ êá-
ôåäáöéóôÝïõ êôßóìáôïò. Óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ ôï êôßóìá
óôï ïðïßï ðñáãìáôïðïéåßôáé ç áõôïóôÝãáóç äåí Ý÷åé ïé-
êïäïìéêÞ Üäåéá (ïéêéóìïß ðñïûöéóôÜìåíïé ôïõ 1923) ç
óôáôéêÞ åðÜñêåéá ôïõ êôéñßïõ èá ðñÝðåé íá âåâáéþíåôáé
áðü äýï éäéþôåò Ðïëéôéêïýò Ìç÷áíéêïýò. 

éæ) Ãéá áíáêáôáóêåõÝò êôéñßùí êÜèå ÷ñÞóçò ðïõ åßíáé
÷áñáêôçñéóìÝíá äéáôçñçôÝá Þ ðáñáäïóéáêÜ ùò ðñïò ôï
óýíïëï ôïõò (üðùò áíáöÝñåôáé óôï ÖÅÊ äçìïóßåõóçò
ôçò áðüöáóçò ÷áñáêôçñéóìïý), ç Ó.Ó. áíÝñ÷åôáé ìÝ÷ñé
ôïõ ðïóïý ôùí 470 6 áíÜ ô.ì. ÷ùñßò ðåñéïñéóìü ùò ðñïò
ôï óõíïëéêü åìâáäüí ôçò éäéïêôçóßáò. 

éç) Ãéá êôßñéá ðïõ Ý÷åé ÷áñáêôçñéóôåß äéáôçñçôÝá ìüíï ç
üøç (üðùò áíáöÝñåôáé óôï ÖÅÊ äçìïóßåõóçò ôçò áðü-
öáóçò ÷áñáêôçñéóìïý) êáé êñßíïíôáé êáôåäáöéóôÝá, ÷ï-
ñçãåßôáé Ó.Ó. áíáêáôáóêåõÞò ôçò üøçò ìå ÷ñÞóç ôïõ ôé-
ìïëïãßïõ åðéóêåõÞò ôçò Õðçñåóßáò ãéá äéáôçñçôÝá Þ ðá-
ñáäïóéáêÜ êôßñéá êáé áíáêáôáóêåõÞò ôïõ õðïëïßðïõ
êôéñßïõ ìå ôá üñéá ôéìþí ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôçí áíôßóôïé÷ç
êáôçãïñßá êôéñßïõ, üðùò áíáöÝñïíôáé óôéò ó÷åôéêÝò ðá-
ñáãñÜöïõò, ÷ùñßò ðåñéïñéóìü ôïõ åìâáäïý.

Ãéá íá éó÷ýïõí ïé ðåñéðôþóåéò éæ) êáé éç) èá ðñÝðåé ôá êôß-
ñéá íá Þôáí ÷áñáêôçñéóìÝíá äéáôçñçôÝá Þ ðáñáäïóéáêÜ,
áðü ôï ÕÐÅ×ÙÄÅ Þ áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý, (çìå-
ñïìçíßá ÖÅÊ äçìïóßåõóçò ôçò áðüöáóçò ÷áñáêôçñé-
óìïý) Þ íá åß÷å áñ÷ßóåé ç äéáäéêáóßá ÷áñáêôçñéóìïý ôïõò
ðñéí ôçí çìÝñá ôïõ óåéóìïý. 

Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ôï êôßñéï íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé
êáé ïé æçìéÝò íá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôïí óåéóìü êáé ü÷é áðü
åãêáôÜëåéøç.

2. ÅÐÉÓÊÅÕÇ
á) Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ õðÜñ÷ïõí æçìéÝò ìüíï óôá "ìç

öÝñïíôá" óôïé÷åßá êôéñßùí, ôï ðïóü ôçò óôåãáóôéêÞò óõí-
äñïìÞò áíÝñ÷åôáé ìÝ÷ñé 90 6 áíÜ ô.ì. êáé ìÝ÷ñé óõíïëéêïý
åìâáäïý 120 ô.ì. áíÜ ÷ùñéóôÞ éäéïêôçóßá.

â) Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ õðÜñ÷ïõí æçìéÝò ìüíï óôïí "öÝ-
ñïíôá" ïñãáíéóìü êôéñßùí, ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ áíÝñ-
÷åôáé ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ôùí 120 6 áíÜ ô.ì. ÷ùñßò ðåñéïñé-
óìü ùò ðñïò ôï óõíïëéêü åìâáäüí ôçò éäéïêôçóßáò.

ã) Óå ðåñßðôùóç ðïõ õðÜñ÷ïõí æçìéÝò óôá "ìç öÝñïíôá"
óôïé÷åßá êáé óôïí "öÝñïíôá ïñãáíéóìü" ôçò éäßáò éäéïêôç-
óßáò, ôï óõíïëéêü áíÜ ô.ì. ýøïò ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñï-
ìÞò äåí åðéôñÝðåôáé íá õðåñâáßíåé ôï üñéï ôùí 195 6 áíÜ
ô.ì. ÷ùñßò ðåñéïñéóìü ùò ðñïò ôï óõíïëéêü åìâáäüí ôçò
éäéïêôçóßáò.

ä) Ãéá ôéò åðéóêåõÝò êôéñßùí êÜèå ÷ñÞóçò ðïõ åßíáé ÷á-
ñáêôçñéóìÝíá äéáôçñçôÝá Þ ðáñáäïóéáêÜ ùò ðñïò ôï óý-
íïëï ôïõò (üðùò áíáöÝñåôáé óôï ÖÅÊ äçìïóßåõóçò ôçò
áðüöáóçò ÷áñáêôçñéóìïý), ç Ó.Ó. áíÝñ÷åôáé ìÝ÷ñé ôïõ
ðïóïý ôùí 470 6 áíÜ ô.ì. ÷ùñßò ðåñéïñéóìü ùò ðñïò ôï
óõíïëéêü åìâáäüí ôçò éäéïêôçóßáò. 

å) Ãéá êôßñéá ðïõ Ý÷ïõí ÷áñáêôçñéóôåß äéáôçñçôÝåò ìü-
íï ïé üøåéò (üðùò áíáöÝñåôáé óôï ÖÅÊ äçìïóßåõóçò ôçò
áðüöáóçò ÷áñáêôçñéóìïý) êáé êñßíïíôáé åðéóêåõÜóéìåò,
÷ïñçãåßôáé Ó.Ó. åðéóêåõÞò äéáôçñçôÝïõ Þ ðáñáäïóéáêïý
êôéñßïõ ãéá ôéò üøåéò, ÷ùñßò üñéï äáíåéïäüôçóçò. Ãéá ôï
õðüëïéðï êôßñéï ÷ïñçãåßôáé Ó.Ó. åðéóêåõÞò Þ áíáêáôá-
óêåõÞò, ìå ôá üñéá ôéìþí êáé åðéöáíåéþí, áíÜëïãá ìå ôçí
÷ñÞóç ôïõ êôéñßïõ, üðùò áíáöÝñïíôáé óôéò ó÷åôéêÝò ðá-
ñáãñÜöïõò.

Ãéá íá éó÷ýïõí ïé ðåñéðôþóåéò ä) êáé å) èá ðñÝðåé ôá êôß-

ñéá íá Þôáí ÷áñáêôçñéóìÝíá äéáôçñçôÝá Þ ðáñáäïóéáêÜ,
áðü ôï ÕÐÅ×ÙÄÅ Þ áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý, (çìå-
ñïìçíßá ÖÅÊ äçìïóßåõóçò ôçò áðüöáóçò ÷áñáêôçñé-
óìïý) Þ íá åß÷å áñ÷ßóåé ç äéáäéêáóßá ÷áñáêôçñéóìïý ôïõò
ðñéí ôçí çìÝñá ôïõ óåéóìïý. 

Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ôï êôßñéï íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé
êáé ïé æçìéÝò íá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôïí óåéóìü êáé ü÷é áðü
åãêáôÜëåéøç.

óô) Ãéá åðéóêåõÞ áðïèçêþí áíåîáñôÞôïõ ÷ñÞóçò,
áãñïôéêþí êôéóìÜôùí (ðëçí ïéêéþí) ç óôåãáóôéêÞ óõí-
äñïìÞ áíÝñ÷åôáé ìÝ÷ñé óõíïëéêïý ðïóïý 2.350 =C ãéá êÜ-
èå éäéïêôçóßá.

æ) Ãéá åðéóêåõÞ êôéñßùí ðïõ áíÞêïõí óôï Äçìüóéï,
Í.Ð.Ä.Ä. Þ óå ÊïéíùöåëÞ Þ óå ÖéëáíèñùðéêÜ Þ óå ÅõáãÞ
Éäñýìáôá Þ óå Óùìáôåßá ôï ýøïò ôçò óôåãáóôéêÞò óõí-
äñïìÞò (äÜíåéï êáé äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ) ãéá ôçí áðï-
êáôÜóôáóç ôïõ öÝñïíôïò ïñãáíéóìïý êáé ôùí ëïéðþí ìç
öåñüíôùí óôïé÷åßùí èá áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 205 6
áíÜ ô.ì. åðß ôïõ óõíüëïõ ôçò åðéöáíåßáò ôïõ êôéñßïõ. Ãéá
ýøïò äáíåéïäüôçóçò ðïõ äåí õðåñâáßíåé ôï ùò Üíù ðïóü
ç ó÷åôéêÞ Ýãêñéóç èá åêäßäåôáé áðü ôïí áñìüäéï Ô.Á.Ó..
Ãéá ýøïò äáíåßïõ ðïõ õðåñâáßíåé ôï ùò Üíù ðïóü ç õðü-
èåóç èá ðáñáðÝìðåôáé óôï ÔìÞìá ÁðïêáôÜóôáóçò Æç-
ìéþí ôçò Õ.Á.Ó. ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò óõìðëçñùìáôéêÞò
Ýãêñéóçò.

ç) Åöüóïí ðñüêåéôáé ãéá êôßñéá ìå ðåñéóóüôåñåò ôçò
ìßáò ÷ùñéóôÝò éäéïêôçóßåò, ï êÜèå éäéïêôÞôçò äéêáéïýôáé,
åêôüò áðü ôçí óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá ôçí áðïêáôÜ-
óôáóç ôùí æçìéþí ôçò éäéïêôçóßáò ôïõ, êáé ðñüóèåôç óôå-
ãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá ôçí êÜëõøç ôçò äáðÜíçò ðïõ áíá-
ëïãåß ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí æçìéþí ôùí êïéíïêôÞôùí
óôïé÷åßùí.

è) Ç äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí áíù-
ôÝñù óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ åðéóêåõÞò èá êáëõöèåß áðü
ôïí Ðñïûðïëïãéóìü Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí êáé áíÝñ÷å-
ôáé óå ðïóïóôü 33% ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò êáé ìü-
íïí ãéá ìßá éäéïêôçóßá.

é) Óå ðåñßðôùóç ðïõ óôïí ßäéï éäéïêôÞôç áíÞêáí, ðñéí
áðü ôï óåéóìü, ðåñéóóüôåñåò ôçò ìßáò éäéïêôçóßåò, óôå-
ãáóôéêÞ óõíäñïìÞ äéêáéïýôáé ãéá êÜèå ìßá áðü áõôÝò, åíþ
äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ ìüíï ãéá ôç ìßá éäéïêôçóßá, ôçí
ïðïßá åðéëÝãåé ï ßäéïò ìå Õðåýèõíç ÄÞëùóç.

Ãéá ôéò ðÝñáí ôçò ìßáò éäéïêôçóßåò ôï óýíïëï ôçò óôå-
ãáóôéêÞò óõíäñïìÞò ÷ïñçãåßôáé õðü ìïñöÞ äáíåßïõ, ÷ù-
ñßò äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ.

IV. ÔÑÏÐÏÓ ×ÏÑÇÃÇÓÇÓ ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÇÓ ÓÕÍÄÑÏÌÇÓ
ÊÁÉ ÅÎÏÖËÇÓÇÓ ÁÕÔÇÓ

á) Ôï ðïóü ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò ãéá áíáêáôá-
óêåõÞ èá áíáëçöèåß óå äýï äüóåéò, ç ðñþôç áðü ôéò ïðïß-
åò, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ïëüêëçñç ôçí äùñåÜí êñáôéêÞ áñù-
ãÞ êáé ôï ìéóü (1/2) ôïõ äáíåßïõ, êáôáâÜëëåôáé ìå ôçí õðï-
ãñáöÞ ôçò äáíåéóôéêÞò óýìâáóçò, ç äå åðüìåíç, ðïõ
ðåñéëáìâÜíåé ôï õðüëïéðï ìéóü (1/2) ôïõ äáíåßïõ, êáôá-
âÜëëåôáé, üôáí èá Ý÷ïõí åêôåëåóôåß ïé åñãáóßåò, ðïõ áöï-
ñïýí óôçí êáôáóêåõÞ ôïõ öÝñïíôá ïñãáíéóìïý. Óôéò ðå-
ñéðôþóåéò ðïõ äåí Ý÷åé ÷ïñçãçèåß áðïäåäåéãìÝíá ç äù-
ñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ, èá ÷ïñçãåßôáé ôï óýíïëï ôïõ
äáíåßïõ êáé ç äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ èá åíÝ÷åé èÝóç â'
äüóçò ôïõ äáíåßïõ.

â) Ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá åðéóêåõÝò ÷ïñçãåßôáé óå
äýï äüóåéò, ç ðñþôç áðü ôéò ïðïßåò, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé
ïëüêëçñç ôçí äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ êáé ôï ìéóü (1/2) ôïõ
äáíåßïõ, êáôáâÜëëåôáé, ìå ôçí õðïãñáöÞ ôçò äáíåéóôéêÞò
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óýìâáóçò êáé ç åðüìåíç, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôï õðüëïéðï
ìéóü (1/2) ôïõ äáíåßïõ, êáôáâÜëëåôáé, ìå ôçí åêôÝëåóç åñ-
ãáóéþí ðïõ êáëýðôïõí ôï 80% ôïõ åãêåêñéìÝíïõ ðïóïý.

Å öüóïí ôï åãêåêñéìÝíï ðïóü åßíáé ìÝ÷ñé 3000 =C ÷ïñç-
ãåßôáé åöÜðáî. 

Óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ äåí Ý÷åé ÷ïñçãçèåß áðïäåäåéãìÝ-
íá ç äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ èá ÷ïñçãåßôáé ôï óýíïëï ôïõ
äáíåßïõ êáé ç äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ èá åíÝ÷åé èÝóç â' äü-
óçò ôïõ äáíåßïõ. 

ã) Ôï ðïóü ôçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò ãéá áõôïóôÝãá-
óç èá ÷ïñçãåßôáé åöÜðáî ìå ôçí ðñïóêüìéóç ïñéóôéêïý
óõìâïëáßïõ áãïñÜò êáé ðéóôïðïéçôéêïý ìåôáãñáöÞò Þ
ðñïóõìöþíïõ, ìå ôçí õðï÷ñÝùóç ôçò õðïâïëÞò ïñéóôé-
êïý óõìâïëáßïõ êáé ðéóôïðïéçôéêïý ìåôáãñáöÞò óå ÷ñü-
íï ðïõ èá ïñßæåôáé óôçí åãêñéôéêÞ áðüöáóç ôïõ áñìüäéïõ
ÔïìÝá ÁðïêáôÜóôáóçò ÓåéóìïðëÞêôùí.

ä) Ç óõíïëéêÞ äéÜñêåéá ôùí äáíåßùí áíáêáôáóêåõÞò Þ
áõôïóôÝãáóçò Þ åðéóêåõÞò ïñßæåôáé óå äåêáðÝíôå (15)
÷ñüíéá, ç äå åîüöëçóÞ ôïõò èá ðñáãìáôïðïéçèåß óå éóü-
ðïóåò åîáìçíéáßåò Þ åôÞóéåò ÷ñåïëõôéêÝò äüóåéò, ç ðñþ-
ôç áðü ôéò ïðïßåò èá êáôáâëçèåß åßêïóé ôÝóóåñéò (24) ìÞ-
íåò ìåôÜ ôçí õðïãñáöÞ ôçò äáíåéóôéêÞò óýìâáóçò. 

å) Ç óôåãáóôéêÞ óõíäñïìÞ ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç æç-
ìéþí óå ðÜãéåò åãêáôáóôÜóåéò åðé÷åéñÞóåùí êáé åðáã-
ãåëìáôéþí åðéôñÝðåôáé íá ÷ïñçãçèåß, ìå ôïõò ßäéïõò
üñïõò, êáé óôïõò ìéóèùôÝò Þ óå üóïõò Ý÷ïõí áðü ïðïéá-
äÞðïôå íüìéìç áéôßá, áðïäåäåéãìÝíá ôç íïìÞ Þ ôç ÷ñÞóç
ôùí åí ëüãù ÷þñùí, åöüóïí äåí Ý÷åé õðïâëçèåß ó÷åôéêÞ
áßôçóç, åê ìÝñïõò ôùí éäéïêôçôþí, ìÝóá óå 45 çìÝñåò áðü
ôç äçìïóßåõóç ôçò ðáñïýóáò óôçí Åöçìåñßäá ôçò Êõ-
âåñíÞóåùò. ÌåôÜ ôçí ðÜñïäï ôùí 45 çìåñþí, ôï äéêáßù-
ìá õðïâïëÞò áßôçóçò ãéá ÷ïñÞãçóç óôåãáóôéêÞò óõí-
äñïìÞò ìðïñåß íá áóêçèåß êáé áðü ôïí åíïéêéáóôÞ, ãéá ëï-
ãáñéáóìü ôïõ áìåëïýíôïò éäéïêôÞôç. Óå êÜèå ðåñßðôùóç,
ç õðï÷ñÝùóç ãéá ôçí êáôáâïëÞ ôùí äüóåùí ôïõ äáíåßïõ
âáñýíåé ôïí éäéïêôÞôç.

óô) Ôá äÜíåéá âáñýíïíôáé ìå åðéôüêéï ßóï ðñïò áõôü ôùí
åíôüêùí ãñáììáôßùí Äçìïóßïõ äùäåêÜìçíçò äéÜñêåéáò
ôçò åêÜóôïôå ôåëåõôáßáò åêäüóåùò ðïõ ÷ñïíéêÜ ðñïç-
ãåßôáé ôçò Ýíáñîçò êÜèå ðåñéüäïõ åêôïêéóìïý ôùí äáíåß-
ùí, ðñïóáõîçìÝíï êáôÜ äýï (2) åêáôïóôéáßåò ìïíÜäåò,
÷ùñßò Üëëç ðñïóáýîçóç ãéá ðñïìÞèåéá êëð., åðéäïôïý-
ìåíï êáôÜ 100% áðü ôï ëïãáñéáóìü ôïõ Í. 128/75.

æ) Ãéá ôïõò ëïéðïýò üñïõò êáé ôç äéáäéêáóßá óýíáøçò
êáé ÷ïñÞãçóçò ôùí äáíåßùí Ý÷ïõí åöáñìïãÞ ïé áíôßóôïé-
÷åò äéáôÜîåéò ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò ïé-
êïíïìßáò.

V. ÍÅÏÉ ÊÔÇÔÏÑÅÓ
1. Åãêñßíïõìå ôç äõíáôüôçôá ìåôáâéâÜóåùò ôçò óôåãá-

óôéêÞò óõíäñïìÞò (ìáæß ìå ôï áêßíçôï) êáé óôïõò ôõ÷üí íÝ-
ïõò êôÞôïñåò ôùí áêéíÞôùí, áó÷Ýôùò ôïõ ôñüðïõ áðï-
êôÞóåùò êáé ôïõ åßäïõò ôçò éäéïêôçóßáò, ðïõ Ý÷ïõí åð'áõ-
ôïý (êáèïëéêÞ äéáäï÷Þ, åéäéêÞ äéáäï÷Þ, åðéêáñðßá, øéëÞ
êõñéüôçôá, óõíéäéïêôçóßá êëð.). Áðáñáßôçôç üìùò ðñïû-
ðüèåóç åßíáé, ïé íÝïé êôÞôïñåò íá Ý÷ïõí õðïâÜëåé åìðñü-
èåóìá áßôçóç êáé ôá áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ, óýì-
öùíá ìå ôéò åêÜóôïôå éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò.

2. ÄùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ äéêáéïýíôáé ïé íÝïé êôÞôïñåò
ìüíïí åöüóïí ôüóï áõôïß üóï êáé ïé ðñïçãïýìåíïé éäéï-
êôÞôåò, áðïäåäåéãìÝíá (ìå õðïâïëÞ õðåõèýíùí äçëþóå-
ùí) äåí Ý÷ïõí ëÜâåé äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ ãéá Üëëï ðëç-
ãÝí êôßóìá, áðü ôï óåéóìü ôçò 2áò Äåêåìâñßïõ 2002 óå ðå-
ñéï÷Ýò ôïõ Íïìïý Çëåßáò êáé ôïõ Íïìïý Æáêýíèïõ.

3. Åßíáé äõíáôÞ ç ÷ïñÞãçóç óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò êáé
óôïõò íÝïõò êôÞôïñåò, ðïõ áðÝêôçóáí ôç ðëÞñç êõñéü-
ôçôá ôïõ áêéíÞôïõ ìå ãïíéêÞ ðáñï÷Þ, ìåôÜ ôçí ëÞîç ôùí
ðñïèåóìéþí áñ÷éêþí áéôÞóåùí, ÷ùñßò íá Ý÷åé õðïâëçèåß
åìðñüèåóìç áßôçóç áðü ôï íÝï êôÞôïñá. Óôçí ðåñßðôùóç
áõôÞ áñêåß ìüíï ç åìðñüèåóìç õðïâïëÞ áßôçóçò áðü ôïí
áñ÷éêü éäéïêôÞôç ôïõ áêéíÞôïõ.

3. ÁÑÌÏÄÉÏÉ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÉ ÖÏÑÅÉÓ
Ôá åí ëüãù äÜíåéá èá ÷ïñçãçèïýí áðü ïðïéáäÞðïôå

ÅìðïñéêÞ ÔñÜðåæá, êáé ôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò. 
4.ÕÐÏÈÇÊÅÓ ÓÅÉÓÌÏÄÁÍÅÉÙÍ
Ãéá ðïóÜ ìÝ÷ñé 3.000 6 äåí áðáéôåßôáé åããñáöÞ õðïèÞ-

êçò.
Ãéá ôçí áóöÜëåéá êÜèå äáíåßïõ èá åããñÜöåôáé õðÝñ ôçò

äáíåßóôñéáò ÔñÜðåæáò õðïèÞêç åðß ôïõ áêéíÞôïõ ðïõ èá
åðéóêåõÜæåôáé Þ èá áíáêáôáóêåõÜæåôáé áðü ôï ðñïúüí
ôïõ äáíåßïõ Þ áíô'áõôïý åðß Üëëïõ áêéíÞôïõ ðïõ ôõ÷üí
ðñïóöÝñåôáé áðü ôï äáíåéïëÞðôç, åöüóïí ç áîßá ôïõ áêé-
íÞôïõ êáëýðôåé ôï áóöáëéæüìåíï äÜíåéï. 

Ç õðïèÞêç ìðïñåß åðßóçò íá ìåôáöÝñåôáé åê ôùí õóôÝ-
ñùí óå Üëëï áêßíçôï áíôßóôïé÷çò áîßáò.

Óõíçãïñïýìå, þóôå ïé ÔñÜðåæåò íá ÷ïñçãïýí äÜíåéá
ãéá ôçí åðéóêåõÞ Þ áíáêáôáóêåõÞ Éåñþí Íáþí ðëçãÝíôùí
áðü ôï óåéóìü ôçò 2áò Äåêåìâñßïõ 2002 óå ðåñéï÷Ýò ôïõ
Íïìïý Çëåßáò êáé ôïõ Íïìïý Æáêýíèïõ êáé óôéò ðåñéðôþ-
óåéò ðïõ õðÜñ÷åé áäõíáìßá ðñïóöïñÜò áêéíÞôïõ ãéá åã-
ãñáöÞ õðïèÞêçò, ðñïò åîáóöÜëéóç ôïõ äáíåßïõ, ðéóôï-
ðïéïýìåíç áðü ó÷åôéêÞ âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò Ìçôñü-
ðïëçò ðïõ áíÞêåé ï Éåñüò Íáüò .

Ç áíùôÝñù ñýèìéóç äåí éó÷ýåé ãéá ôïõò éäéùôéêïýò Íá-
ïýò, ùò ðñïò ôïõò ïðïßïõò, Ý÷ïõí åöáñìïãÞ ïé ãåíéêþò
éó÷ýïõóåò ðåñß óåéóìïðëÞêôùí äéáôÜîåéò.

5. ÊÕÑÙÓÅÉÓ
Ìå åéäéêü üñï ôùí ïéêåßùí äáíåéóôéêþí óõìâÜóåùí èá

êáèïñßæåôáé ñçôÜ üôé óå ðåñßðôùóç õðïâïëÞò, áðü ôïõò
äéêáéïý÷ïõò äáíåßùí Þ íÝïõò êôÞôïñåò, áíáêñéâþí äçëþ-
óåùí Þ óå ðåñßðôùóç ìç åêðëÞñùóçò ôùí õðï÷ñåþóåùí,
ðïõ èá áíáëÜâïõí ìå üóá ðñïâëÝðïíôáé óôçí ðáñïýóá
áðüöáóç èá õðüêåéíôáé, ðÝñá áðü ôéò íüìéìåò êõñþóåéò
êáé óôéò áêüëïõèåò:

á. ÊÞñõîç ïëïêëÞñïõ ôïõ ðïóïý ôïõ äáíåßïõ ëçîéðñü-
èåóìïõ êáé áìÝóùò áðáéôçôïý áðü ôç ÷ïñÞãçóÞ ôïõ.

â. ÊáôÜðôùóç ðïéíéêÞò ñÞôñáò õðÝñ ôïõ Äçìïóßïõ, ðïõ
èá óõíïìïëïãåßôáé ìå ôç äáíåéóôéêÞ óýìâáóç êáé èá áíôé-
óôïé÷åß óå ðïóïóôü 10% åðß ïëïêëÞñïõ ôïõ ðïóïý ôïõ
äáíåßïõ.

ã. Åêôïêéóìü ôïõ äáíåßïõ áðü ôç ÷ïñÞãçóÞ ôïõ ìå åðé-
ôüêéï ìåãáëýôåñï êáôÜ 2,5 ðïóïóôéáßåò ìïíÜäåò áðü ôï
åðéôüêéï ðïõ êáèïñßóôçêå ìå ôç äáíåéóôéêÞ óýìâáóç ãéá
êÜèå ðåñßðôùóç.

6. ÊÁËÕØÇ ÄÁÐÁÍÇÓ
1. Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò áðüöáóçò áõôÞò ðñïêáëåßôáé:
Ãéá äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ, äáðÜíç ôïõ ÐñïãñÜììá-

ôïò Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí ýøïõò 2.000.000 =C ãéá ôá
åðüìåíá ôÝóóåñá ïéêïíïìéêÜ Ýôç êáé èá âáñýíåé ôï  Ýñãï
2002ÓÅ06900001 ôçò ÓÁÅ 069.

2. Ç ðñïêáëïýìåíç äáðÜíç ãéá ôçí åðéäüôçóç ôïõ åðé-
ôïêßïõ âáñýíåé ôï ëïãáñéáóìü ôïõ Í. 128/75, ï ïðïßïò äç-
ìéïõñãåßôáé áðü ðáñáêñÜôçóç åðß ôùí ÷ïñçãÞóåùí ôùí
Ôñáðåæþí ìå óêïðü ôçí åðéäüôçóç åðéôïêßïõ äáíåßùí. Ï
ëïãáñéáóìüò áõôüò åðéäïôåßôáé áðü ôïí Êñáôéêü Ðñïû-
ðïëïãéóìü ìüíï óå ðåñßðôùóç åëëåéììáôéêüôçôÜò ôïõ. Ôï
ýøïò ôçò äáðÜíçò áõôÞò åßíáé 3.250.000 6.



Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

AèÞíá, 7 Éáíïõáñßïõ 2002
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ

ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

Í. ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÁÊÇÓ Ã. ÖËÙÑÉÄÇÓ

ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ,
×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

É. ÔÓÁÊËÉÄÇÓ

Ö

Áñ. ÄÉÐÁÄ/ïéê/889 (3)
Ðñüëçøç êáé áíôéìåôþðéóç ôïõ åñãáóéáêïý êéíäýíïõ êá-

ôÜ ôçí êáôáóêåõÞ Äçìïóßùí ̧ ñãùí (ÓÁÕ êáé ÖÁÕ).

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ, ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ

ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.1558/85 (ÖÅÊ 137Á/1985) "Êõ-

âÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá".
2. Tçí Õ6/31-10-01 Áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé

Õðïõñãïý ÐÅ×ÙÄÅ "ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí Õðïõñãïý
ÐÅ×ÙÄÅ óôïõò Õöõð/ãïýò ÐÅ×ÙÄÅ" (ÖÅÊ1484Â/31-10-
01).

3. Téò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 81/99 (ÖÅÊ 92Á/11-5-99) "Ôñï-
ðïðïßçóç êáé ÓõìðëÞñùóç äéáôÜîåùí ôïõ Ð.Ä.428/95
(ÖÅÊ245Á/24--11-95): Óýóôáóç ôçò ÃåíéêÞò Ä/íóçò Ðïéü-
ôçôáò Äçìïóßùí ¸ñãùí ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ" êáé äç ôï Üñèñï
2á.

4. Tçí Ä16á/010/9/ÖÄ/9-1-91 (Åãêýêëéïò 2) Áðüöáóç
"Åîáßñåóç äéïéêçôéêþí ðñÜîåùí Þ åããñÜöùí áðü ôïí êá-
íüíá ôùí ôñéþí õðïãñáöþí".

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.1418/84 (ÖÅÊ 23Á/29-2-84) "Äç-
ìüóéá Åñãá êáé ñõèìßóåéò óõíáöþí èåìÜôùí" üðùò Ý÷åé
ôñïðïðïéçèåß êáé óõìðëçñùèåß êáé éó÷ýåé óÞìåñá êáé éäé-
áßôåñá ôï Üñèñï 21 ðáñ.1.

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.1568/85 (Ö.Å.Ê 177Á/1985) "Õãéåé-
íÞ êáé  áóöÜëåéá ôùí åñãáæïìÝíùí".

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä.609/85 (ÖÅÊ223Á/31-12-85)
"ÊáôáóêåõÞ  Äçìïóßùí ¸ñãùí" üðùò Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß
êáé óõìðëçñùèåß êáé éó÷ýåé óÞìåñá.

8. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 1073/81 (ÖÅÊ 260Á/16-9-1981)
"Ðåñß ìÝôñùí áóöáëåßáò êáôÜ ôçí åêôÝëåóç åñãáóéþí åéò
åñãïôÜîéá ïéêïäïìþí êáé ðÜóçò öýóåùò Ýñãùí áñìïäéü-
ôçôïò Ðïëéôéêïý Ìç÷áíéêïý".

9. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä.334/2000 (ÖÅÊ279Á/21-12-00)
"ÐñïóáñìïãÞ ôçò ÅëëçíéêÞò Íïìïèåóßáò ãéá ôá Äçìüóéá
¸ñãá ðñïò ôéò äéáôÜîåéò ôçò Ïäçãßáò 93/37/ÅÏÊ", êáé éäé-
áßôåñá ôï Üñèñï 12 ðáñ.2 .

10. Ôï Ð.Ä.17/96 (ÖÅÊ11Á/18-1-96) "ÌÝôñá ãéá ôç âåë-
ôßùóç ôçò áóöÜëåéáò êáé ôçò õãåßáò ôùí åñãáæïìÝíùí êá-
ôÜ ôçí åñãáóßá óå óõììüñöùóç ìå ôéò ïäçãßåò
89/391/ÅÏÊ êáé 91/383/ÅÏÊ" êáé äç ôï Üñèñï 7 ôïõ áíù-
ôÝñù Ð.Ä. (ÃåíéêÝò õðï÷ñåþóåéò ôùí åñãïäïôþí) ðïõ
áíáöÝñåé ôçí áñ÷Þ åõèýíçò ôïõ áíáäü÷ïõ.

11. Ôï Ð.Ä. 305/1996 (Ö.Å.Ê. 212Á/29-8-96) "ÅëÜ÷éóôåò
ðñïäéáãñáöÝò áóöáëåßáò êáé õãåßáò ðïõ ðñÝðåé íá
åöáñìüæïíôáé óôá ðñïóùñéíÜ Þ êéíçôÜ åñãïôÜîéá óå óõì-
ìüñöùóç ðñïò ôçí ïäçãßá 92/57/ÅÏÊ".

12. Ôçí ÄÅÅÐÐ/ïéê/433/19-9-2000 Áðüöáóç Õöõðïõñ-

ãïý ÐÅ×ÙÄÅ (ÖÅÊ 1176Â/22-9-2000). "ÊáèéÝñùóç ôïõ
ÖáêÝëïõ ÁóöÜëåéáò êáé Õãåßáò (ÖÁÕ) ùò áðáñáßôçôïõ
óôïé÷åßïõ ãéá ôçí ðñïóùñéíÞ êáé ïñéóôéêÞ ðáñáëáâÞ êÜèå
Äçìüóéïõ ̧ ñãïõ".

13. Ôçí ÄÅÅÐÐ/ïéê/85/14-5-2001 Áðüöáóç Õö. ÐÅ×Ù-
ÄÅ (ÖÅÊ 686Â/1-6-2001) "ÊáèéÝñùóç ôïõ Ó÷åäßïõ ÁóöÜ-
ëåéáò êáé Õãåßáò (ÓÁÕ) êáé ôïõ ÖáêÝëïõ ÁóöÜëåéáò êáé
Õãåßáò (ÖÁÕ) ùò áðáñáßôçôùí óôïé÷åßùí ãéá ôçí Ýãêñéóç
ìåëÝôçò óôï óôÜäéï ôçò ïñéóôéêÞò ìåëÝôçò Þ/êáé ôçò ìå-
ëÝôçò åöáñìïãÞò óå êÜèå Äçìüóéï ̧ ñãï".

14. Ôçí ÄÉÐÁÄ/ïéê/177/2-3-01 Áðüöáóç Õöõðïõñãïý
ÐÅ×ÙÄÅ (ÖÅÊ 266Â/14-3-01) ãéá ôçí ðñüëçøç åñãáóéá-
êïý êéíäýíïõ êáôÜ ôç ìåëÝôç ôïõ Ýñãïõ, êáé åðåéäÞ:

1. Ãéá ôçí ðñüëçøç ôùí áôõ÷çìÜôùí óå ôå÷íéêÜ Ýñãá
áðáéôåßôáé ç ëÞøç ìÝôñùí ãéá ôçí áóöÜëåéá êáé õãåßá ôü-
óï êáôÜ ôç öÜóç ôçò ìåëÝôçò üóï êáé êáôÜ ôç öÜóç ôçò
êáôáóêåõÞò ôïõò. 

2. Áðü ôï Ð.Ä. 305/96 ðñïêýðôåé ç õðï÷ñÝùóç ôïõ Áíá-
äü÷ïõ  íá åîáëåßöåé Þ íá åëá÷éóôïðïéåß ôçí åðéêéíäõíüôç-
ôá ãéá ôïõò åñãáæïìÝíïõò êáé ôá Üëëá åíäéáöåñüìåíá ìÝ-
ñç, ðïõ ìðïñåß íá åêôåèïýí óå êéíäýíïõò ôçò Õãåßáò êáé
ÁóöÜëåéáò Åñãáóßáò. Ôçí õðï÷ñÝùóÞ ôïõ áõôÞ õëïðïéåß
ìå ôç ëÞøç ìÝôñùí ðñïóôáóßáò âáóéóìÝíùí óôç íïìïèå-
óßá, óôï Ó÷Ýäéï ÁóöÜëåéáò êáé Õãåßáò (ÓÁÕ) êáôÜ ôçí öÜ-
óç ôçò ìåëÝôçò, óôï ÷ñïíïäéÜãñáììá ôùí åñãáóéþí, êá-
èþò êáé óôéò åíäå÷üìåíåò ôñïðïðïéÞóåéò Þ Üëëåò áíá-
ãêáßåò áíáðñïóáñìïãÝò ôùí ìåëåôþí êáôÜ ôçí öÜóç ôçò
êáôáóêåõÞò ôïõ Ýñãïõ.

3. Ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá óôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ åðáã-
ãåëìáôéêïý êéíäýíïõ óôï åñãïôÜîéï åðéôõã÷Üíåôáé ìå ôçí
ïñãÜíùóç ôïõ Áíáäü÷ïõ óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜ-
îåéò êáé ôá éó÷ýïíôá Ðñüôõðá.

4. Áðü ôéò äéáôÜîåéò áõôÞò ôçò áðüöáóçò äåí ðñïêá-
ëåßôáé äáðÜíç åéò âÜñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý,
áðïöáóßæïõìå:

Åãêñßíïõìå ôçí Ýíôáîç ôùí êáôùôÝñù Üñèñùí óôçí
Å.Ó.Õ. êÜèå Ýñãïõ:

1. ÊáíïíéóôéêÝò áðáéôÞóåéò
Ï áíÜäï÷ïò õðï÷ñåïýôáé íá åêôåëåß ôï Ýñãï ìå ôñüðï

áóöáëÞ êáé óýìöùíá ìå ôïõò íüìïõò, äéáôÜãìáôá, áóôõ-
íïìéêÝò äéáôÜîåéò êáé ïäçãßåò ôïõ ÊôÅ, üðùò åêöñÜæïíôáé
ìÝóù ôçò õðçñåóßáò áíáöïñéêÜ ìå ôçí áóöÜëåéá êáé
õãåßá ôùí åñãáæïìÝíùí.

2. Óýóôçìá ÏñãÜíùóçò êáé Äéá÷åßñéóçò ÁóöÜëåéáò
Õãåßáò Åñãáóßáò (ÓÏÄÁÕÅ).

Ï áíÜäï÷ïò èá ðñÝðåé íá åöáñìüóåé ôï ÓÏÄÁÕÅ óôï
Ýñãï þóôå íá ðåñéïñéóôåß ï åñãáóéáêüò êßíäõíïò óôï
åëÜ÷éóôï. Ùò åëÜ÷éóôåò áðáéôÞóåéò ãéá ôï ÓÏÄÁÕÅ ïñßæï-
íôáé ïé åîÞò:

2.1 ÄÞëùóç ðïëéôéêÞò áóöÜëåéáò åñãáóßáò ôïõ áíáäü-
÷ïõ.

2.2 Ïñéóìüò ôå÷íéêïý áóöÜëåéáò, óõíôïíéóôÞ áóöÜëåé-
áò êáé éáôñïý Åñãáóßáò.  Åéäéêüôåñá êáé ëüãù ôçò óðïõ-
äáéüôçôáò ôùí èåóìþí áõôþí, ôá ðñïóüíôá êáé êáèÞêï-
íôá ôùí áôüìùí ôá ïðïßá èá ðáñÝ÷ïõí ôéò õðçñåóßåò ôïõ
ôå÷íéêïý áóöáëåßáò, óõíôïíéóôÞ èåìÜôùí áóöáëåßáò êáé
õãåßáò, êáèþò êáé ôïõ ãéáôñïý Åñãáóßáò èá ðñÝðåé íá åß-
íáé óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò íïìïèåóßáò (Í.1568/
85, ÐÄ17/96, ÐÄ305/96, ÐÄ 294/88). Ç áíÜèåóç ôùí êá-
èçêüíôùí ôïõ ôå÷íéêïý áóöÜëåéáò êáé óõíôïíéóôÞ áóöÜ-
ëåéáò êáé õãåßáò ôçò Åñãáóßáò êáèþò êáé ôïõ ãéáôñïý Åñ-
ãáóßáò ãßíåôáé åããñÜöùò êáé êïéíïðïéåßôáé óôç Äéåõèý-
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íïõóá Õðçñåóßá êáé óôï áñìüäéï Ê.Å.Ð.Å.Ê. ôïõ Ó.ÅÐ.Å.
Ãéá ôçí êÜëõøç ôùí áíáãêþí ôïõ óå õðçñåóßåò ôå÷íéêïý
áóöÜëåéáò, óõíôïíéóôÞ áóöÜëåéáò êáé ãéáôñïý Åñãá-
óßáò, ìåôñÞóåéò, áíáðñïóáñìïãÞ Þ êáé åêðüíçóç ôïõ
ÓÁÕ êáé ÖÁÕ ðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò åêôßìçóçò ôïõ åñãá-
óéáêïý êéíäýíïõ, åêðáßäåõóç ðñïóùðéêïý, êëð. ï áíÜäï-
÷ïò ìðïñåß íá óõìâÜëëåôáé ìå  åîùôåñéêïýò óõíåñãÜôåò
Þ/êáé ìå åéäéêÜ áäåéïäïôçìÝíç (ÐÄ 95/99, ÐÄ 17/96) áðü
ôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò ÅîùôåñéêÞ Õðçñåóßá Ðñïóôá-
óßáò êáé Ðñüëçøçò ôïõ Åðáããåëìáôéêïý Êéíäýíïõ
(ÅÎ.Õ.Ð.Ð.). 

2.3 Káèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí ðñïóùðéêïý áíáäü÷ïõ
ãéá èÝìáôá ÁÕÅ.

2.4 ÏñãÜíùóç õðçñåóéþí ÁÕÅ õðåñãïëÜâùí.
2.5 Åêðüíçóç äéáäéêáóéþí áóöÜëåéáò. Êáô' åëÜ÷éóôïí

áðáéôïýíôáé äéáäéêáóßåò ãéá:
� áíáöïñÜ áôõ÷Þìáôïò,
� äéåñåýíçóç ôùí áôõ÷çìÜôùí êáé ôÞñçóç áñ÷åßùí âÜ-

óåé ôçò íïìïèåóßáò
� áíôéìåôþðéóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò,
� ÷ñÞóç ìÝóùí áôïìéêÞò ðñïóôáóßáò,
� åêðáßäåõóç ðñïóùðéêïý,
� éáôñéêÝò åîåôÜóåéò åñãáæïìÝíùí
2.6 ÊáôÜñôéóç åéäéêþí ìåëåôþí ð.÷. ãéá âïçèçôéêÝò êá-

ôáóêåõÝò üðïõ ôÝôïéá  ìåëÝôç ðñïâëÝðåôáé áðü ôç íïìï-
èåóßá Þ ðñïôåßíåôáé áðü ôï ÓÁÕ ôçò  ìåëÝôçò Þ ôçò êáôá-
óêåõÞò.

2.7 Äéáäéêáóßåò ÅðéèåùñÞóåùí
Ï áíÜäï÷ïò èá ðñÝðåé íá ðñïãñáììáôßæåé ôçí ôáêôéêÞ

åðéèåþñçóç ôùí ÷þñùí, ôïõ åîïðëéóìïý, ôùí ìåèüäùí
êáé ôùí ðñáêôéêþí åñãáóßáò óå åâäïìáäéáßá âÜóç, åêôüò
áí Üëëùò ïñßæåôáé óôç íïìïèåóßá Þ ôï áðáéôïýí ïé óõíèÞ-
êåò åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ, þóôå íá åîáóöáëßæåôáé ç Ýãêáé-
ñç ëÞøç ìÝôñùí ãéá ôçí åðáíüñèùóç ôùí åðéêßíäõíùí êá-
ôáóôÜóåùí ðïõ åðéóçìáßíïíôáé. Ïé åðéèåùñÞóåéò ðñÝðåé
íá ôåêìçñéþíïíôáé ãñáðôÜ.

2.8 ¢ëëåò ðñïâëÝøåéò
� Åê ôùí ðñïôÝñùí ãíùóôïðïßçóç ôçò Ýíáñîçò ôùí åñ-

ãáóéþí óôï ̧ ñãï ðñïò ôï áñìüäéï Ê.Å.Ð.Å.Ê. ôïõ Ó.ÅÐ.Å
� ÊáôÜñôéóç ðñïãñÜììáôïò êáé õëïðïßçóç åêðáßäåõ-

óçò ôùí åñãáæïìÝíùí óå èÝìáôá ÁÕÅ
� Ïäçãßåò áóöáëïýò åñãáóßáò ðñïò åöáñìïãÞ áðü

üëïõò ôïõò åñãáæüìåíïõò óôï åñãïôÜîéï.
� Ðñüâëåøç ãéá óýãêëçóç ìçíéáßùí óõóêÝøåùí ãéá èÝ-

ìáôá ÁÕÅ ìå ôï óõíôïíéóôÞ ÁÕÅ êáé ôïõò õðåñãïëÜâïõò,
ðáñïõóßá ôïõ ôå÷íéêïý áóöáëåßáò êáé ôïõ éáôñïý Åñãá-
óßáò.

2.9 Õðï÷ñÝùóç áíáäü÷ïõ ãéá áíáèåþñçóç  Ó.Á.Õ. êáé
Ö.Á.Õ.

Ï óõíôïíéóôÞò áóöÜëåéáò êáé õãåßáò ôïõ Ýñãïõ õðï-
÷ñåïýôáé íá êÜíåé ôçí áíáèåþñçóç ôïõ Ó÷åäßïõ êáé ôïõ
ÖáêÝëïõ  ÁóöÜëåéáò êáé Õãåßáò ôçò ÌåëÝôçò, íá ðáñáêï-
ëïõèåß ôéò åñãáóßåò üóïí áöïñÜ èÝìáôá Á.Õ.Å. êáé íá óõ-
íôÜîåé ôïí ôåëéêü ÖÁÕ.

Ôï Ó.Á.Õ. áíáðñïóáñìüæåôáé  óå óõíÜñôçóç ìå ôçí åîÝ-
ëéîç ôùí åñãáóéþí, óôï äå (ÖÁÕ) åìðåñéÝ÷ïíôáé ïé åíäå-
÷üìåíåò ôñïðïðïéÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí åðÝëèåé. Óõíåðþò ï
ÖÜêåëïò ÁóöÜëåéáò êáé Õãåßáò óõìðëçñþíåôáé óôáäéáêÜ
êáé ðáñáäßäåôáé ìå ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ ̧ ñãïõ óôïí ÊôÅ
åíçìåñùìÝíïò þóôå íá ðåñéÝ÷åé ôá ðñáãìáôéêÜ óôïé÷åßá
ôïõ Ýñãïõ, Ýôóé üðùò áõôü êáôáóêåõÜóôçêå. Óå ðåñßðôù-
óç ðïõ äåí Ý÷åé ðáñáäïèåß áðü ôçí Õðçñåóßá ÓÁÕ êáé ÖÁÕ

óôïí ÁíÜäï÷ï ìáæß ìå ôçí ôå÷íéêÞ ìåëÝôç , áõôüò õðï÷ñå-
ïýôáé óôç óýíôáîÞ ôùí áäáðÜíùò ãéá ôï Äçìüóéï.

Ôï ÓÁÕ ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôá åîÞò:
2.9.1 ÃåíéêÜ
� Åßäïò Ýñãïõ êáé ÷ñÞóç áõôïý
� Óýíôïìç ðåñéãñáöÞ ôïõ Ýñãïõ
� ÁêñéâÞò äéåýèõíóç ôïõ Ýñãïõ
� Óôïé÷åßá ôïõ êõñßïõ ôïõ Ýñãïõ
� Óôïé÷åßá ôïõ õðü÷ñåïõ ãéá ôçí åêðüíçóç ôïõ ÓÁÕ
2.9.2 Ðëçñïöïñßåò ãéá õðÜñ÷ïíôá äßêôõá õðçñåóéþí

êïéíÞò ùöåëåßáò.
2.9.3 Óôïé÷åßá ãéá ôçí ðñïóðÝëáóç óôï åñãïôÜîéï êáé

ôçí áóöáëÞ ðñüóâáóç óôéò èÝóåéò åñãáóßáò.
2.9.4 Ñýèìéóç ôçò êõêëïöïñßáò ðåæþí êáé ï÷çìÜôùí

åíôüò êáé ðÝñéî ôïõ åñãïôáîßïõ.
2.9.5 Êáèïñéóìü ôùí ÷þñùí áðïèÞêåõóçò õëéêþí êáé

ôñüðïõ áðïêïìéäÞò á÷ñÞóôùí.
2.9.6 ÓõíèÞêåò áðïêïìéäÞò åðéêéíäýíùí õëéêþí.
2.9.7 ÄéåõèÝôçóç ÷þñùí õãéåéíÞò, åóôßáóçò êáé Á´ âïç-

èåéþí.
2.9.8 ÌåëÝôåò êáôáóêåõÞò éêñéùìÜôùí ðïõ äåí ðåñé-

ãñÜöïíôáé óôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ð.÷. åéäéêïß ôýðïé
éêñéùìÜôùí, áíôéóôçñßîåéò ìåãÜëùí ïñõãìÜôùí, Þ åðé÷ù-
ìÜôùí ê.ë.ð. êáé äéáôÜîåéò ãéá ðñüóäåóç êáôÜ ôçí åñãá-
óßá óå ýøïò.

2.9.9 ÊáôáãñáöÞ óå ðßíáêá ôùí öÜóåùí êáé õðïöÜóå-
ùí åñãáóéþí ôïõ Ýñãïõ, óýìöùíá ìå ôï åãêåêñéìÝíï ÷ñï-
íïäéÜãñáììá åêôÝëåóçò ôïõ Ýñãïõ.

2.9.10 Ôçí êáôáãñáöÞ óå ðßíáêá ôùí êéíäýíùí, ôùí ðç-
ãþí êéíäýíùí êáé ôçò åêôßìçóçò åðéêéíäõíüôçôáò êÜèå
öÜóçò êáé õðïöÜóçò ôïõ Ýñãïõ ìå êëéìÜêùóç ôçò åêôß-
ìçóçò åðéêéíäõíüôçôáò ð.÷.

× = ×áìçëÞ åêôßìçóç êéíäýíïõ
Ì = ÌÝôñéá åêôßìçóç êéíäýíïõ
Õ = ÕøçëÞ åêôßìçóç êéíäýíïõ
Óå ðåñßðôùóç ôáõôü÷ñïíçò åêôÝëåóçò öÜóåùí åñãá-

óéþí èá ðñÝðåé íá ëáìâÜíïíôáé õðüøç ïé åðéðëÝïí áðïñ-
ñÝïíôåò êßíäõíïé.

2.9.11 ÅíáëëáêôéêÝò ìÝèïäïé åñãáóßáò ãéá êéíäýíïõò
ðïõ äåí ìðïñïýí íá áðïöåõ÷èïýí.

2.9.12 Ãéá ôïí åíáðïìÝíïíôá åñãáóéáêü êßíäõíï èá ðñÝ-
ðåé íá áíáöÝñïíôáé óõãêåêñéìÝíá ìÝôñá ãéá ôçí ðñüëçøÞ
ôïõ, êáèþò êáé åéäéêÜ ìÝôñá ãéá åñãáóßåò ðïõ åíÝ÷ïõí åé-
äéêïýò êéíäýíïõò (ÐáñÜñôçìá ÉÉ ôïõ Üñèñïõ 12 ôïõ Ð.Ä
305/96).

Ï  Ö.Á.Õ. ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôá åîÞò:
2.9.Á ÃåíéêÜ:
� åßäïò Ýñãïõ êáé ÷ñÞóç áõôïý
� áêñéâÞ äéåýèõíóç ôïõ Ýñãïõ
� áñéèìü áäåßáò
� óôïé÷åßá  ôïõ êõñßïõ ôïõ Ýñãïõ
� óôïé÷åßá ôïõ óõíôïíéóôÞ áóöÜëåéáò êáé õãåßáò ðïõ èá

óõíôÜîåé ôïí  ÖÁÕ.
2.9.Â Óôïé÷åßá áðü ôï ìçôñþï ôïõ Ýñãïõ:
� ôå÷íéêÞ ðåñéãñáöÞ ôïõ Ýñãïõ
� ðáñáäï÷Ýò ìåëÝôçò
� ôá ó÷Ýäéá "ùò êáôåóêåõÜóèç".
2.9.Ã Ïäçãßåò êáé ÷ñÞóéìá óôïé÷åßá óå èÝìáôá áóöÜëåé-

áò êáé õãåßáò , ôá ïðïßá èá ðñÝðåé íá ëáìâÜíïíôáé õðüøç
êáôÜ ôéò åíäå÷üìåíåò ìåôáãåíÝóôåñåò åñãáóßåò êáè' üëç
ôç äéÜñêåéá ôçò æùÞò ôïõ Ýñãïõ, ð.÷. åñãáóßåò óõíôÞñç-
óçò, ìåôáôñïðÞò, êáèáñéóìïý ê.ë.ð.  

ÅíäåéêôéêÜ ïé ïäçãßåò êáé ôá óôïé÷åßá áõôÜ áíáöÝñïíôáé
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óôïí  áóöáëÞ ôñüðï åêôÝëåóçò  ôùí äéáöüñùí åñãáóéþí,
óôçí áðïöõãÞ êéíäýíùí áðü ôá äéÜöïñá äßêôõá (ýäñåõ-
óçò, çëåêôñïäüôçóçò, áåñßùí, áôìïý, ê.ë.ð.) óôçí ðõñá-
óöÜëåéá ê.ë.ð.

2.9.Ä Åã÷åéñßäéï Ëåéôïõñãßáò êáé ÓõíôÞñçóçò ôïõ Ýñ-
ãïõ.

Ôï áíùôÝñù ðåñéëáìâÜíåé:
� Ôïí Êáíïíéóìü ëåéôïõñãßáò ôïõ Ýñãïõ ð.÷. üëá ôá

óôïé÷åßá ðïõ èá áöïñïýí ôç ÷ñÞóç ôïõ Ýñãïõ áðü ôïõò
÷ñÞóôåò, âáóéêÜ åíçìåñùôéêÜ öõëëÜäéá êáôÜëëçëá êáé
åðáñêÞ, ðïõ èá äéáíåìçèïýí óôïõò ÷ñÞóôåò þóôå êÜèå
÷ñÞóôçò íá ãíùñßæåé ðùò èá ÷ñçóéìïðïéÞóåé ôï Ýñãï êáé
ôé èá êÜíåé óå ðåñßðôùóç Ýêôáêôùí ãåãïíüôùí.

� Ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôï ðñïóùðéêü ëåéôïõñãßáò
êáé åêìåôÜëëåõóçò ôïõ Ýñãïõ ð.÷. ïäçãßåò ÷ñÞóçò ôïõ
áêßíçôïõ êáé êéíçôïý åîïðëéóìïý ðïõ áíÞêåé óôçí óõãêå-
êñéìÝíç åñãïëáâßá óå óõíèÞêåò êáíïíéêÞò ëåéôïõñãßáò
êáé óå óõíèÞêåò Ýêôáêôïõ ðåñéóôáôéêïý ê.ë.ð.

� Ïäçãßåò óõíôÞñçóçò ôïõ Ýñãïõ.  ÐåñéëáìâÜíïíôáé óõ-
ãêåêñéìÝíåò ïäçãßåò ãéá ôçí ðåñéïäéêÞ óõíôÞñçóç ôïõ Ýñãïõ.

ÊáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôïõ Ýñãïõ, ôï ÓÁÕ êáé ï ÖÁÕ ôçñïý-
íôáé óôï åñãïôÜîéï ìå åõèýíç ôïõ áíáäü÷ïõ êáé åßíáé óôç
äéÜèåóç ôùí åëåãêôéêþí áñ÷þí. Ç Ä/íóá Õðçñåóßá õðï-
÷ñåïýôáé íá ðáñáêïëïõèåß ôçí ýðáñîç êáé åöáñìïãÞ ôùí
ÓÁÕ-ÖÁÕ. 

ÌåôÜ ôçí áðïðåñÜôùóç ôïõ Ýñãïõ ï ÖÜêåëïò ÁóöÜ-
ëåéáò êáé Õãåßáò óõíïäåýåé ôï Ýñãï êáè' üëç ôç äéÜñêåéá
ôçò æùÞò ôïõ êáé öõëÜóóåôáé ìå åõèýíç ôïõ ÊôÅ.

3. ÄáðÜíç óýíôáîçò ÓÁÕ êáé ÖÁÕ 
¼ëåò ïé äáðÜíåò ðïõ óõíåðÜãïíôáé ôá ðáñáðÜíù, áöï-

ñïýí óôçí ïñãÜíùóç ôïõ åñãïôáîßïõ êáé áðáéôïýíôáé
áðü ôï íüìï, âáñýíïõí ôïí ÁíÜäï÷ï êáé èá ðñÝðåé íá
Ý÷ïõí óõíõðïëïãéóôåß áðü áõôüí êáôÜ ôç äéáìüñöùóç
ôçò ðñïóöïñÜò ôïõ. 

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 27 Íïåìâñßïõ 2002
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÉÙÁÍÍÇÓ ÔÓÁÊËÉÄÇÓ
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ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε. 

(Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε.) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΚΣΤΟΤ  ΤΔΡΕΤΗ 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: " Σοποθέηηζη νέων παροτών και εργαζίες δικηύοσ ύδρεσζης ζε περιοτές αρμοδιόηηηας 

Σομέα Ηρακλείοσ ηης Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε." 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε 

 

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΠΡΟ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (ΥΤΚ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2018 



  

 

 

Χάρτησ 
Υποχρεώςεων   
προσ τον       
Καταναλωτή 
Σκοπόσ Λειτουργίασ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 
 

Αιτήματα Καταναλωτών και 
Αναλαμβανόμενεσ Υποχρεώςεισ ΕΥΔΑΠ για 
την επίλυςή τουσ 
 

Περιεχόμενα 

 Σκοπόσ Λειτουργίασ ΕΥΔΑΠ  1 

 Αιτιματα Καταναλωτϊν & 

Αναλαμβανόμενεσ Υποχρεϊςεισ 

ΕΥΔΑΠ για τθν επίλυςι τουσ 2 

  Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ ΕΥΔΑΠ 3 

 Ενθμζρωςθ Επιτροπισ Προςταςίασ 

Καταναλωτϊν 3 

 Αποηθμίωςθ Καταναλωτϊν 4 

 Διαδικαςία Επίλυςθσ Διαφορϊν 4 

 Εξαιρζςεισ 4 

Ο Σκοπόσ τθσ Λειτουργίασ τθσ ΕΥΔΑΠ A.E. ζχει κακοριςκεί με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 4 του Νόμου 2744/1999 και ςφμφωνα 
με αυτζσ είναι κυρίωσ: 

 Η παροχι υπθρεςιϊν Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 

 Η μελζτθ, καταςκευι, εγκατάςταςθ, λειτουργία, 
εκμετάλλευςθ, διαχείριςθ, ςυντιρθςθ, επζκταςθ και 

ανανζωςθ ςυςτθμάτων Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ. 
 
Στισ δραςτθριότθτεσ και τα ζργα αυτά ςυμπεριλαμβάνονται και θ 
άντλθςθ, αφαλάτωςθ,  επεξεργαςία,  αποκικευςθ,  μεταφορά  και  
διανομι  πάςθσ  φφςεωσ υδάτων με ςτόχο τθν υλοποίθςθ των 
προαναφερόμενων ςκοπϊν τθσ.  Επίςθσ, ςυμπεριλαμβάνονται τα 
ζργα και οι διαδικαςίεσ ςυλλογισ, μεταφοράσ, αποκικευςθσ, 
επεξεργαςίασ κακϊσ και θ διαχείριςθ και διάκεςθ των προϊόντων 
τθσ επεξεργαςίασ των λυμάτων. 

1. Διακοπι Υδρολθψίασ 
α. Ζκτακτθ διακοπι  υδρολθψίασ μετά  από Αίτθςθ Πελάτθ ι 
τρίτου, λόγω απϊλειασ νεροφ  εντόσ  24 ωρϊν. 
β. Διακοπι υδρολθψίασ μετά από Αίτθςθ του Ιδιοκτιτθ του 
ακινιτου εντόσ 48 ωρϊν. 
 

2. Επαναφορά Υδρολθψίασ 
α.  Μετά  από  διακοπι  υδρολθψίασ  λόγω  οφειλϊν  εντόσ  τθσ  
ίδιασ  θμζρασ  αφοφ τακτοποιιςει τθν οφειλι ο πελάτθσ. 
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β. Μετά από αίτθμα πελάτθ εντόσ 24 ωρϊν για τισ περιπτϊςεισ 
που θ διακοπι ζχει πραγματοποιθκεί  κατόπιν  αιτιματόσ  του. 
 

3. Επζμβαςθ και αποκατάςταςθ βλάβθσ παροχϊν λόγω 
διαρροισ  εντόσ 24 ωρϊν. 

 

4. Επζμβαςθ και αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε φρεάτια παροχϊν. 
α. Αντικατάςταςθ – επιςκευι  φρεατίου παροχισ  εντόσ 5  θμερϊν. 
β. Αντικατάςταςθ   καλφμματοσ   φρεατίου εντόσ  24 ωρϊν. 
γ. Ανφψωςθ – καταβίβαςθ παροχισ εντόσ  20 θμερϊν. 
 

5. Χοριγθςθ νζασ παροχισ, μεταφορά παλαιάσ παροχισ, 
μετατροπι παλαιάσ παροχισ και επζκταςθ δικτφου 
φδρευςθσ 

α. Αποςτολι  ςτον πελάτθ γραπτοφ ειδοποιθτθρίου  εντόσ  30 
θμερϊν. 
β. Εκτζλεςθ εργαςίασ μετά τθν καταβολι τθσ ανάλογθσ δαπάνθσ 
εντόσ 90 θμερϊν. 
 

6. Επζμβαςθ ςυνεργείου ςε περίπτωςθ ζμφραξθσ 
Αποχετευτικοφ Αγωγοφ ι διακλάδωςθσ νόμιμα 
ςυνδεδεμζνου ακινιτου εντόσ 6 ωρϊν. 

 

7. Λιψθ δείγματοσ για ζλεγχο τθσ ποιότθτασ του πόςιμου 
νεροφ εντόσ 24 ωρϊν. 

 

8. Αποηθμίωςθ πελάτθ λόγω ηθμιϊν ςτο ακίνθτό του από 
υπαιτιότθτα τθσ ΕΥΔΑΠ εντόσ 90 θμερϊν από τθν ειςαγωγι 
του φακζλου ςτθ Διεφκυνςθ Νομικϊν Υπθρεςιϊν. 

 

9. Αποκατάςταςθ πεηοδρομίου ι οδοςτρϊματοσ λόγω ζργων 
ΕΥΔΑΠ εντόσ 5 θμερϊν. 

 

10. Απάντθςθ ςε γραπτά αιτιματα – παράπονα 
α. όταν δεν απαιτείται ζρευνα ι αυτοψία εντόσ 15  θμερϊν. 
β. όταν απαιτείται ζρευνα ι αυτοψία εντόσ 20  θμερϊν. 
γ. όταν εμπλζκονται περιςςότερεσ τθσ μιασ Υπθρεςίασ εντόσ  30  
θμερϊν. 
 

 

 

Όλεσ οι προαναφερόμενεσ προθεςμίεσ αναφέρονται ςε εργάςιμεσ ημέρεσ, δηλαδή ημέρεσ κατά τισ οποίεσ 

λειτουργούν οι Υπηρεςίεσ τησ ΕΥΔΑΠ.   

Οι προθεςμίεσ ςε ημέρεσ υπολογίζονται από την επόμενη εργάςιμη ημέρα που θα περιέλθει το έγγραφο αίτημα 

του Πελάτη ςτο Πρωτόκολλο τησ ΕΥΔΑΠ (Γενική Γραμματεία ή Περιφερειακό Κέντρο), όπου μπορεί να κατατεθεί 

απευθείασ ή να ςταλεί ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (email). 

Για τα αιτήματα που περιέρχονται ςτο αρμόδιο Κέντρο Εξυπηρέτηςησ Πελατών, μετά από κλήςη του Πελάτη, 

ςτον αριθμό του τηλέφωνου 1022 τησ ΕΥΔΑΠ, οι προθεςμίεσ   υπολογίζονται από   την ώρα   που   το   αίτημα 

καταγράφεται και αποςτέλλεται on – line ςτον αρμόδιο Τεχνικό Τομέα. 



 

 
Λοιπέσ Υποχρεώςεισ τησ ΕΥΔΑΠ 
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1. Η ΕΥΔΑΠ ςε περίπτωςθ που θ κατανάλωςθ φδατοσ είναι πάνω 

από 90μ3 και παρουςιάηει αφξθςθ μεγαλφτερθ του 50% ςε 
ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ του προθγοφμενου ζτουσ ι τθσ 

αμζςωσ προθγοφμενθσ, δια του αρμοδίου υπαλλιλου τθσ: 
α. επανελζγχει και επιβεβαιϊνει τθν ορκότθτα τθσ ζνδειξθσ ςε ςυνδυαςμό 

με τθν κατάςταςθ του φρεατίου και του υδρομετρθτι και 

β. ενθμερϊνει τον πελάτθ με επικόλλθςθ ειδικοφ εντφπου, για τον 
ζλεγχο των εςωτερικϊν υδραυλικϊν εγκαταςτάςεϊν  του. 

2. Η ΕΥΔΑΠ  μεριμνά  και  διευκολφνει  τθν εκπλιρωςθ  των 
οικονομικϊν υποχρεϊςεων προσ αυτι, των οικονομικά 
αδφναμων ομάδων καταναλωτϊν και φροντίηει για τθ 

διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ 
ςτισ κτιριακζσ τθσ εγκαταςτάςεισ. 

3. Η ΕΥΔΑΠ φροντίηει για τον εκςυγχρονιςμό των λειτουργιϊν 

τθσ με τθν εφαρμογι νζων ευζλικτων θλεκτρονικϊν 
εφαρμογϊν για τθν απλοφςτευςθ των διοικθτικϊν 

διαδικαςιϊν και τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ, 

με ςκοπό πάντα  τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν 

τθσ. 
4. Η ΕΥΔΑΠ με Ανακοινϊςεισ και Εγκυκλίουσ τθσ, υποδεικνφει ςε 

όλουσ τουσ εργαηόμενουσ, ότι θ ςυμπεριφορά τουσ πρζπει να 

διζπεται από ευπρζπεια, ςεβαςμό, επαγγελματιςμό, 
ανιδιοτζλεια και ακεραιότθτα. 

5. Ο πελάτθσ μπορεί  να προςζλκει ςε οποιαδιποτε Υπθρεςία 
τθσ Εταιρείασ, που ςυναλλάςςεται με το κοινό, και να 
υποβάλει το ςχετικό παράπονό του, με τθν καταγραφι του, 

ςτο προβλεπόμενο και  κεςμοκετθμζνο από τθν ΕΥΔΑΠ, 
«Έντυπο Επικοινωνίας». 

6. Η ΕΥΔΑΠ φροντίηει να εναρμονίηεται με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα 

Νομοκεςία, ϊςτε να προςτατεφονται οι καταναλωτζσ τθσ από 
καταχρθςτικοφσ όρουσ ςτισ Συμβάςεισ τθσ και να εφαρμόηει 
όςα προβλζπονται ςτουσ Κανονιςμοφσ τθσ ςφμφωνα με τα 
χρθςτά ςυναλλακτικά ικθ και τθν καλι πίςτθ. 

 
 
 

 

Ενημέρωςη Επιτροπήσ 

Προςταςίασ 

Καταναλωτών 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. οφείλει να 

ενθμερϊνει τθν Επιτροπι 

Προςταςίασ Καταναλωτϊν, 

ςχετικά με τθν εφαρμογι των 

αναφερομζνων ςτο Χάρτθ 

Υποχρεϊςεων των 

Καταναλωτϊν, κακϊσ και 

τυχόν τροποποιιςεων του 

παρόντοσ ΧΥΚ , με ςτόχο τθν 

εξυπθρζτθςθ του 

καταναλωτι και τθ βελτίωςθ  

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

τθσ. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαδικαςία Επίλυςησ Διαφορών 

 

 

 

 

Εξαιρέςεισ 
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ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

Ωρωποφ 156, 111 46 Γαλάτςι  
210 -214 4444 
210-214 4159 
grammateia@eydap.gr 

…Κάθε ςταγόνα μετράει! 

Επιςκεφκείτε μασ ςτθν τοποκεςία 
www.eydap.gr 

Όλα τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τον παρόντα ΧΥΚ, 
αντλοφνται από τα αντίςτοιχα δεδομζνα τθσ ΕΥΔΑΠ, εφόςον 

αυτά δεν ανατρζπονται από τα ςτοιχεία που διακζτει ο 
αιτϊν. 
Σε  περίπτωςθ  διαφοράσ,  ωσ  προσ  τθν  τιρθςθ των  όρων  

του  παρόντοσ  ΧΥΚ, επιλαμβάνεται του κζματοσ ο αρμόδιοσ 

Προϊςτάμενοσ Υπθρεςίασ ςε ςυνεργαςία με τον  αρμόδιο 
Διευκυντι. 
Εφόςον ο πελάτθσ ι ο πολίτθσ, δεν ικανοποιθκεί από τθν 

ΕΥΔΑΠ μπορεί να προςφφγει ςτο Συνιγορο του Καταναλωτι 
ι ςε οποιαδιποτε άλλθ Αρμόδια Αρχι. 

Η ΕΥΔΑΠ δεν δεςμεφεται από τουσ όρουσ του παρόντοσ 
ΧΥΚ ςτισ περιπτϊςεισ: 
1. Ανϊτερθσ βίασ ι εκτάκτων περιςτατικϊν (π.χ. απεργίεσ, 

δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ κ.α.) 
2. Αδυναμίασ πρόςβαςθσ ςτο ακίνθτο ι τθν περιοχι του 

πελάτθ από υπαιτιότθτα αυτοφ ι λόγω εμποδίων, 
3. Μθ  αρμοδιότθτασ τθσ ΕΥΔΑΠ 
4. Ενεργειϊν που ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ 
5. Μθ υλοποίθςθσ τθσ δζςμευςθσ όταν αυτι εξαρτάται 

από ενζργειεσ άλλων φορζων (πχ Πολεοδομία – ΟΤΑ- 
Δαςαρχείο κλπ) και 

6. Όταν το αίτθμα είναι εμφανϊσ παράνομο, αόριςτο, 
ανυπόςτατο ι επαναλαμβανόμενο κατά τρόπο 
καταχρθςτικό. 

 

Σε περίπτωςθ που δεν ικανοποιοφνται τα Αιτιματα των 
Πελατϊν μζςα ςτισ προαναφερόμενεσ προκεςμίεσ, εφόςον 

αυτά είναι βάςιμα, καταβάλλεται από τθν ΕΥΔΑΠ, χρθματικι 
αποηθμίωςθ ςε μετρθτά, αποκλειςτικά και μόνο μια φορά 
ςτον πελάτθ ι ςτον πολίτθ που ζχει υποβάλει γραπτά το  
αίτθμά  του. 
Το γραπτό αίτθμα – παράπονο, κα πρζπει να υποβλθκεί εντόσ 

30 εργάςιμων θμερϊν ςτο Πρωτόκολλο τθσ ΕΥΔΑΠ (Γενικι 
Γραμματεία ι Περιφερειακό Κζντρο), από τθ λιξθ των 
προβλεπόμενων ωσ άνω προκεςμιϊν δζςμευςθσ τθσ 
Εταιρείασ για τθν ικανοποίθςθ του αιτιματοσ αυτοφ. 
Η αποηθμίωςθ ανζρχεται ςτο ποςό των 30€, ενϊ ςε 
περίπτωςθ που θ χρονικι κακυςτζρθςθ ικανοποίθςθσ του 
αιτιματοσ, υπερβεί το διπλάςιο των ωσ άνω προκεςμιϊν, το 
ποςό κα αυξάνεται ςτα  60€. 

 

Αποζημίωςη Καταναλωτών 



ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε. 

(Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε.) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: " Σοποθέηηζη νέων παροτών και εργαζίες δικηύοσ ύδρεσζης ζε περιοτές αρμοδιόηηηας 

Σομέα Ηρακλείοσ ηης Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε." 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ 

 

"ΥΕΔΙΑ" ΕΝΣΤΠΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2018 
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