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----------------------------------------------------------------------------------------------Άπθπο 1 (Ανηικείμενο ηηρ μελέηηρ)
Η παξνχζα εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ην έξγν: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΟΓΟΤ ΜΤΣΡΑ
ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΡΑΙΒΟΤ ΚΑΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ : 204.914,98 €. ( με Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24% : 39.660,96 €.
Άπθπο 2 (Ιζσύοςζερ διαηάξειρ)
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ
παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ:
- ηνπ λ. 4412/2016 «Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ
Οδηγίερ 201/24/Δ και 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147),
- ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ
176

λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Κύπυζη ηηρ Κυδικοποίηζηρ ηηρ νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίυν

έπγυν» (ΚΓΔ),
-

ηνπ λ. 4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή αναπηςξιακών

παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) Δνζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2012/17 ηος
Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζηο
ελληνικό δίκαιο, ηποποποίηζη ηος ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλερ διαηάξειρ” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α‟
267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο
2007 -2013»,

και ηος ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών

παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013»,
-

ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άπζη πεπιοπιζμών ζςμμεηοσήρ

επγοληπηικών επισειπήζευν ζε δημόζια έπγα»,
- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ
Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», φπσο ηζρχεη
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- ηνπ λ. 4250/2014 «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν
και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ
πςθμίζειρ» (Α‟ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ
-

ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», (εθφζνλ

απαηηείηαη)
- ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ και
οπιζμόρ ηυν μελών ηοςρ με κλήπυζη»,
-

ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν και

Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν…» ,
- ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και
ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα
Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ»,
- ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ
θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
- ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο”,
- ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύπυζη ηος Κώδικα ∆ιοικηηικήρ ∆ιαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ” φπσο
ηζρχεη
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα και
ζηοισεία”,
- ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρύθμιζη ηυν ειδικόηεπυν
θεμάηυν λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν ηος
Τποςπγείος Ανάπηςξηρ, Ανηαγυνιζηικόηηηαρ, Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύυν »,
- ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 ).
- Ο λ. 3310/2005 “Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και ηην αποηποπή

καηαζηπαηηγήζευν

καηά ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν” (Α' 30), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005
(Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ.,

ην π.δ.

82/1996 (Α 66) «Ονομαζηικοποίηζη υν μεηοσών Δλληνικών Ανυνύμυν Δηαιπειών πος μεηέσοςν ζηιρ
διαδικαζίερ ανάλητηρ έπγυν ή ππομηθειών ηος Γημοζίος ή ηυν νομικών πποζώπυν ηος εςπύηεπος
δημόζιος ηομέα», ε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟ αξηζκ.
20977/2007 ( Β‟ 1673 ) ζρεηηθά κε ηα „’Γικαιολογηηικά για ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος Ν.3310/2005,
όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο Ν.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ ππ‟ αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοπιζμόρ συπών ζηιρ οποίερ
λειηοςπγούν εξυσώπιερ εηαιπίερ”.
- Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο».
- Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη ην
ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη
γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. Πξνζζήθεο θαη ελ
γέλεη πξνζαξκνγέο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη ξεηψο ζην θείκελν ηεο ΔΤ) κπνξνχλ λα
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πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα θάζε
θνξά λνκνζεζία.
Άπθπο 3 (Πποθεζμία εκηέλεζηρ ηος έπγος - Ποινικέρ πήηπερ)
1) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξαηψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο εληφο
πέντε(5) μηνών απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
2) Ωο ρξφλνο εγγπήζεσο – ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 171
ηνπ Ν.4412/16 - γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ην 15κελν απφ ηεο πεξαηψζεσο ησλ
εξγαζηψλ.
3) Όια ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 157 ηνπ Ν.4412/16, κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
4) Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο απνηειεί αθεηεξία κεηξήζεσο ησλ πξνζεζκηψλ, εθηφο
αλ άιισο νξίδεηαη ζηε χκβαζε.
Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην
ίδην άξζξν ηεο παξνχζαο Δ..Τ. επηβάιινληαη νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν
148 ηνπ Ν.4412/16.
5) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα έγθξηζε κέζα ζε πξνζεζκία φρη
κηθξφηεξε ησλ (15) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξε ησλ (30) (άξζξν 146 Ν.4412/16 παξ.4) απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ην νξγαλφγξακκα κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
(άξζξν 145 Ν.4412/16). ην δηάζηεκα απηφ ν αλάδνρνο (εξγνιεπηηθή επηρείξεζε) νθείιεη λα θάλεη
έλαξμε εξγαζηψλ ησλ πξνθαηαξθηηθψλ ζηαδίσλ (πξνεηνηκαζία, ιήςε δηαηνκψλ, θίλεζε δηαδηθαζίαο
γηα ηε ιήςε ζρεηηθψλ αδεηψλ απφ Γεκν, Σξνραία, ΟΑΑ, ΓΔΗ θιπ, δνθηκαζηηθέο ηνκέο) ή θαη ηνπ
θπξίνπ έξγνπ ζε φηη αθνξά ή επεξεάδεηαη απφ ηα ζηάδηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε
πνπ δελ ππνβάιιεη ην ρξνλνδηάγξακκα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ή θαζπζηεξήζεη ηελ έλαξμε
ησλ εξγαζηψλ πέξαλ ηνπ κελφο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο επηβάιιεηαη δηαδηθαζία
έθπησζήο ηνπ φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 160 ηνπ Ν.4412/16.
6) Γηα ηηο παξαηάζεηο ησλ πξνζεζκηψλ θαη ηελ έγθξηζή ηνπο εθαξκφδεηαη ην άξζξν 147 ηνπ Ν.
4412/2016, φπνπ σο Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία λνείηαη ην Σκήκα πγθνηλσληαθψλ θηηξηαθψλ έξγσλ θαη
ππαίζξησλ ρψξσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη σο Πξντζηακέλε Αξρή ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο θαηά πεξίπησζε.
Γηα ηελ παξαβίαζε ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 148 θαη 160
ηνπ Ν. 4412/2016 σο θάησζη:
Η πέξαλ ηνπ ελφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζπζηέξεζε έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ή
ππνβνιήο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ή θαζπζηέξεζε ηεο εξγνηαμηαθήο ηνπ αλάπηπμεο ή θαζπζηεξήζεηο
πέξα ησλ δχν κελψλ ζηηο ελδεηθηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ απνηεινχλ αηηίεο θίλεζεο δηαδηθαζίαο
έθπησζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 160 ηνπ Ν. 4412/16.
Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ νξίδνληαη φηαλ ν αλάδνρνο ππεξβεί ηηο ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο
νξίδνληαη ζην άξζξν 148 ηνπ Ν. 4412/16.
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Άπθπο 4 (Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ)
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο θαηαζέηεη, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε ην 5%
ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο Φ.Π.Α , ζχκθσλα κε ην άξζξ.72 ηνπ Ν.4412/2016), πνπ αθνξά
ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηελ αλαζεψξεζε
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Ν.
4412/16.
Άπθπο 5 (Πληπυμέρ ηος αναδόσος)
Οη ινγαξηαζκνί ηνπ αλαδφρνπ ζπληάζζνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζην ηέινο θάζε κήλα θαη ζηεξίδνληαη
ζηηο θαηακεηξήζεηο θαη ζηα πξσηφθνιια παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζ.152 ηνπ Ν.4412/16. Καηά ηελ πιεξσκή θάζε
πηζηνπνίεζεο ν αλάδνρνο πξνζθνκίδεη απνδείμεηο θαηαβνιήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηα νηθεία
ηακεία θαζψο θαη βεβαηψζεηο εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ην πηζηνπνηνχκελν
αλαθεθαιαησηηθφ πνζφ πξνο ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο (ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ θ.ι.π.).
ε θάζε πιεξσκή ζα παξαθξαηνχληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Θα παξαθξαηνχληαη ηα έμνδα ησλ εθ
ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ νπνία αλαδείρζεθε
αλάδνρνο.
Σα άπθπα ηιμολογίος πος ενδεσομένυρ αθοπούν επγαζία ή ππομήθεια ςλικών θα
πληπυθούν συπίρ επγολαβικό όθελορ.
Άπθπο 6 (Διδικέρ δαπάνερ βαπύνοςζερ ηον ανάδοσο)
ηα γεληθά έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θαη ην εξγνιαβηθφ φθεινο απηνχ πνπ νξίδεηαη παξαθάησ,
πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ, εηδηθέο δαπάλεο εθ΄φζνλ ζα δεηεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε.
α) Οη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γηα εθαξκνγή ηεο
κειέηεο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηεο.
β) Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, γηα δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο εθηεινχκελεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηηο αλαθεξφκελεο ζην ηηκνιφγην.
γ) Η ζχληαμε ησλ ηεπρψλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ, πξσηνθφιισλ, κεηά ησλ απαξαηηήησλ
ζρεδίσλ θαη δαθηπινγξάθεζή ησλ ζε αλάινγν αξηζκφ αληηηχπσλ βάζεη ησλ ζηα δηπιφηππα ηεχρε
θαηακέηξεζε αλαγξακκέλσλ ζηνηρείσλ, πνπ ειήθζεζαλ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ απφ ηνλ επηβιέπνληα
ηνπ αλάδνρνπ.
δ) Η ιήςε θσηνγξαθηψλ θαη‟επηινγή θαη φηη άιιν πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ.609/85.
Η εξγαζία απηή ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ ψζηε λα είλαη
άξηηα θαη αθξηβήο.
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πξνζθνκίδνληαη γηα έιεγρν ζηνλ επηβιέπνληα γηα ηε δαθηπινγξάθεζε
ηνπο ή ηελ θσηναληηγξάθεζή ηνπο.
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ε θάζε πεξίπησζε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη ηα αλαθεξφκελα κε ην
«Μεηξψν Έξγνπ» ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ ππ‟αξηζκ.
ΓΝγ/νηθ.38108/ΦΝ 466, Φ.Δ.Κ. 1956Β‟/2017.
Άπθπο 7 (Υπόνορ εγγύηζηρ)
Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε
ζπληήξεζε ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 157, ην άξζξν 171 θαη ην άξζξν 172 ηνπ Ν. 4412/16,
νξίδεηαη ζε (15) δεκαπένηε κήλεο. Ο ρξφλνο εγγχεζεο αξρίδεη απφ ηελ βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ
εξγαζηψλ αλ κέζα ζε δχν κήλεο απφ απηήλ ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε άιισο
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζπληάρζεθε ε ηειηθή
επηκέηξεζε.
Άπθπο 8 (Πποληπηικά μέηπα αζθαλείαρ - εςθύνερ αναδόσος)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ζην εξγνηάμην
ηνπ, γηα ηελ έθδνζε ηπρφλ απαηηνπκέλσλ αζηπλνκηθψλ αδεηψλ, σο θαη γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο
ηηο εθάζηνηε αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνπο εξγαηηθνχο λφκνπο, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ηηο
θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θ.ι.π.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πιηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη, ησλ κεραλεκάησλ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελ γέλεη
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ επηβιεπφλησλ θαη παληφο ηξίηνπ θαη κάιηζηα ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο κνλνκεξψο θαηά επζχλε
γηα νπνηνδήπνηε απφ ηελ κε θαιή εθαξκνγή ηνπο. Δξγαζίεο εθζθαθψλ θ.ι.π. ιφγσ ηεο παξνπζίαο
δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. θαη ηδησηηθήο σθέιεηαο θαη άιισλ εκπνδίσλ πξέπεη, λα εθηειεζηνχλ κεηά πξνζνρήο
κε ηα ρέξηα, απνθιεηζκέλεο γηα ηελ πεξίπησζε απηή ηεο ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ. Καηά ηελ
εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα ιεθζνχλ απφ ηνλ εξγνιάβν φια ηα αλαγθαία κέηξα (ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ,
πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ,

θαλψλ ηελ λχθηα

θ.ι.π) γηα απνθπγή αηπρήκαηνο ζηνπο

εξγαδφκελνπο ή δηαβάηεο θαη νπνηαδήπνηε βιάβε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθειείαο, ππνλφκνπο
σο θαη ηηο παξαθείκελεο νηθνδνκέο.
Οπνηαδήπνηε ηέηνηα δεκηά ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ εξγνιάβν, ε δε επαλφξζσζε ζα γίλεη ζε
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Κάζε εξγαζία γηα απνθάιπςε ησλ αγσγψλ θνηλήο ή ηδησηηθήο
σθειείαο αλεμάξηεηα δπζρεξεηψλ ζα πιεξσζεί κε ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ ησλ ρσκαηνπξγηθψλ δει.
ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ. Καηά ζπλέπεηα ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ή αηπρήκαηνο ν αλάδνρνο κφλνο
ππεχζπλνο αζηηθά θαη πνηληθά θαη κάιηζηα γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ
(εξγάηεο, ππαιιήινπο θ.ι.π.) είηε ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ εξγνδφηε, είηε ζε ηξίηνπο ιφγσ
παξάβαζεο ή παξάιεηςεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξνχζα. Άξα ν αλάδνρνο
είλαη απνθιεηζηηθά ππφρξενο γηα ηελ ηπρφλ θαηαβνιή απνδεκίσζεο θαη έρεη θάζε άιιε αζηηθή ή
πνηληθή επζχλε απφ φπνπ θη αλ πξνθχπηεη απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αθφκε θαη αλ απηφ δελ
νθείιεηαη ζηελ ππαηηηφηεηα ή παξάιεηςή ηνπ αιιά ζε ηπραίν γεγνλφο.
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Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλάδνρνπ πξνυπνζέηεη φηη έιαβε ππφςε ηνπ θαηά ηε ζχληαμε ηεο, ηηο
γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, δειαδή ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ηηο
απαηηνχκελεο κε θάζε κέζνλ κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ
θαηάζηαζε ησλ νδψλ, ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο νδνχ πξνζπειάζεσο, ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο ρεηξψλ,
λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θάζε άιιε ηνπηθή, εηδηθή θαη γεληθή ζπλζήθε, ηα
δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη ηα νπνία κπνξεί θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζνπλ ην
θφζηνο ησλ έξγσλ θαη φηη ηα έξγα ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηε χκβαζε θαη ηε Μειέηε πξνο ηηο νπνίεο
ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ν Αλάδνρνο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη αδεκίσο γηα ην έξγν ζηελ
ζχληαμε νπνίσλ πξφζζεησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο εθαξκνγήο απαηηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Πην αλαιπηηθά, αλαθέξνληαη:
1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ
θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη
αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Π.Γ. 305/96 (αξ.
7-9), Ν.4412/16, Ν. 3850/10.
2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ
θ.ι.π.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/16 (άξζ. 138).
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ η. ΤΠΔΥΩΓΔ: ΓΙΠΑΓ/νηθ.177/02-03-2001
(Φ.Δ.Κ.266Β‟), ΓΔΔΠΠ/85/14-05-2001(Φ.Δ.Κ.686Β‟) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/27-11-2002 (Φ.Δ.Κ.16Β‟),
ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο
αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ :
Ν.4412/16.
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ,
λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ
εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη
πγείαο : Π.Γ. 1073/81 (αξ. 111), Π.Γ. 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42-49).
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε
απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ
αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ
πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε
εηαηξεία).
3. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ
εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην θαη πην αλαιπηηθά :
α. Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ).
β. Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε - ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θ.ι.π.
γ. Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ.
4. Ο Αλάδνρνο πξέπεη:
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- Γηα θάζε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο, ή θαη γηα θάζε εθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο ε νπνία είλαη απαξαίηεηε
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, πξέπεη πξνεγνχκελα λα ιακβάλεηαη ε ζρεηηθή άδεηα απφ ηα αξκφδηα
ηκήκαηα ηεο Αζηπλνκίαο θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο.θαζψο θαη κε ηνπο ΟΑΑ θαη ΔΘΔΛ γηα πηζαλή εθηξνπή
ησλ δξνκνινγίσλ ηνπο. Να ηνπνζεηεί πηλαθίδεο πνπ ζα θαζνδεγνχλ ηελ θπθινθνξία, λπθηεξηλά θσηεηλά
ζήκαηα θιπ. Θα πξέπεη θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο εξγαζηψλ λα ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο
ζήκαλζεο εθηέιεζεο νδηθψλ έξγσλ (ππ΄αξ.ΓΙΠΑΠ/νηθ 502/1-7-2003 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ,
ΦΔΚ 946/9-7-2003, Σεχρνο Β΄) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε αζθαιήο δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ πνπ
δηέξρνληαη παξαπιεχξσο ησλ εξγνζηαζηαθψλ δσλψλ αιιά θαη ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο δψλεο νδηθψλ
έξγσλ.
- Να θάλεη πεξίθξαμε ζηηο ζέζεηο πνπ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδψλ θαη λα
ηηο επηζεκαίλεη ηνπνζεηψληαο πηλαθίδεο, λπθηεξηλά ζήκαηα θιπ. Να εμαζθαιίζεη αζθαιή πεξάζκαηα,
φπνπ ππάξρνπλ αθάιππηνη ηάθξνη θαη ζε επίθαηξα ζεκεία γηα ηνπο δηαβάηεο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη κεηά
απφ ππφδεημε ηνπ Δπηβιέπνληα.
- Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο εθπφλεζεο νπνηαζδήπνηε κειέηεο, ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηε ζπληάμεη άλεπ ηδηαηηέξαο ακνηβήο θαη ε ακνηβή ζπκπεξηιακβάλεηαη
αλνηγκέλε ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ.
- Να κεξηκλά ψζηε φρη κφλν λα κελ ζηαζκεχνπλ νρήκαηα θ.ι.π. ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, αιιά θαη γηα ηελ
απνκάθξπλζε ηπρφλ ζηαζκεπφλησλ νρεκάησλ θ.ι.π. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο.
5. Παξαηίζεληαη ηα λνκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη
πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ
εθηεινχκελνπ έξγνπ.
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ: "ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ
ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ"
Α. ΝΟΜΟΙ
Ν.495/76 (ΦΔΚ-337/Α/76)
Ν.1396/83 (ΦΔΚ-126/Α/83)
Ν.1430/84 (ΦΔΚ-49/Α/84)
Ν.2168/93 (ΦΔΚ-147/Α/93)
Ν.2696/99 (ΦΔΚ-57/Α/99)
Ν.3542/07 (ΦΔΚ-50/Α/07)
Ν.4412/16 (ΦΔΚ-147/Α/16)
Ν.3850/10 (ΦΔΚ-84/Α/10)
Ν.4030/12 (ΦΔΚ-249/Α/12)
Β. ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ
Π.Γ. 413/77 (ΦΔΚ-128/Α/77)
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Π.Γ. 95/78 (ΦΔΚ-20/Α/78)
Π.Γ. 216/78 (ΦΔΚ-47/Α/78)
Π.Γ. 778/80 (ΦΔΚ-193/Α/80)
Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΚ-260/Α/81)
Π.Γ. 225/89 (ΦΔΚ-106/Α/89)
Π.Γ. 31/90 (ΦΔΚ-31/Α/90)
Π.Γ. 70/90 (ΦΔΚ-31/Α/90)
Π.Γ. 85/91 (ΦΔΚ-38/Α/91)
Π.Γ. 499/91 (ΦΔΚ-180/Α/91)
Π.Γ. 395/94 (ΦΔΚ-220/Α/94)
Π.Γ. 396/94 (ΦΔΚ-220/Α/94)
Π.Γ. 97/94 (ΦΔΚ-221/Α/94)
Π.Γ. 105/95 (ΦΔΚ-67/Α/95)
Π.Γ. 455/95 (ΦΔΚ-268/Α/95)
Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ-212/Α/96)
Π.Γ. 89/99 (ΦΔΚ-94/Α/99)
Π.Γ. 304/00 (ΦΔΚ-241/Α/00)
Π.Γ. 155/04 (ΦΔΚ-121/Α/04)
Π.Γ. 176/05 (ΦΔΚ-227/Α/05)
Π.Γ. 149/06 (ΦΔΚ-159/Α/06)
Π.Γ. 2/06 (ΦΔΚ-268/Α/06)
Π.Γ. 212/06 (ΦΔΚ-212/Α/06)
Π.Γ. 82/10 (ΦΔΚ-145/Α/10)
Π.Γ. 57/10 (ΦΔΚ-97/Α/10)
Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ
Απνθ-130646/84 (ΦΔΚ-154/Β/84)
Απνθ-3329/89 (ΦΔΚ-132/Β/89)
Απνθ-8243/1113/91 (ΦΔΚ-138/Β/91)
Απνθ-Β/4373/1205/93 (ΦΔΚ-187/Β/93)
Απνθ-16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΔΚ-765/Β/93)
Απνθ-8881/94 (ΦΔΚ-450/Β/94)
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Απνθ-31245/93 (ΦΔΚ-451/Β/93)
Απνθ-3009/2/21-γ/94 (ΦΔΚ-301/Β/94)
Απνθ-2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΔΚ-73/Β/94)
Απνθ-3131.1/20/95/95 (ΦΔΚ-978/Β/95)
Απνθ-Φ.6.9/13370/1560/95 (ΦΔΚ-677/Β/95)
Απνθ-Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΔΚ-1035/Β/96)
Απνθ-Β/5261/190/97 (ΦΔΚ-113/Β/97)
Απνθ-16289/330/99 (ΦΔΚ-987/Β/99)
Απνθ-15085/593/03 (ΦΔΚ-1186/Β/03)
Απνθ-Γ13ε/4800/03 (ΦΔΚ-708/Β/03)
Απνθ-6952/11 (ΦΔΚ-420/Β/11)
Απνθ-3046/304/89 (ΦΔΚ-59/Γ/89)
Απνθ-Φ.28/18787/1032/00 (ΦΔΚ-1035/Β/00)
Απνθ-433/00 (ΦΔΚ-1176/Β/00)
Απνθ-ΓΔΔΠΠ/85/01 (ΦΔΚ-686/Β/01)
Απνθ-ΓΙΠΑΓ/177/01 (ΦΔΚ-266/Β/01)
Απνθ-ΓΙΠΑΓ/889/02 (ΦΔΚ-16/Β/03)
Απνθ-ΓMEO/Ο/613/11 (ΦΔΚ-905/Β/11)
Απνθ-21017/84/09 (ΦΔΚ-1287/Β/09)
Ππξ_Γμηο-7/96 , (ΦΔΚ-155/Β/96)
Απνθ-7568/Φ.700.1/96 (ΦΔΚ-155/Β/96)
Γ. ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ
Δγθ-27/03 Δγθ-ΓΔΔΠ/Π/208/27/12-9-03
Δγθ-6/08 Δγθ-ΓΙΠΑΠ/215/6/31-3
Δγθχθιηνο ΔΠΔ Δγθ-10201/12
Άπθπο 9 (Ώπερ επγαζίαρ)
Λφγσ ηνπ εμαηξεηηθά επείγνληνο νξηζκέλσλ εηδηθψλ εξγαζηψλ θαη γηα ηελ ηαρχηεξε πεξάησζε ηνπο
γηα πξφιεςε αηπρεκάησλ ή γηα πξφιεςε δεκηψλ ζην έξγν ιφγσ επηθεηκέλσλ δπζκελψλ θαηξηθψλ
ζπλζεθψλ, ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα εξγαζζεί ππεξσξηαθά θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη Δνξηέο εθ‟
φζνλ δηαηαρζεί γηα απηφ κε έγγξαθν απφ ηελ ππεξεζία, κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα ησλ αξκνδίσλ
αξρψλ. Κακία αμίσζε ηνπ εξγνιάβνπ γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε ζα γίλεη δεθηή γηα ην ιφγν απηφ.
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Άπθπο 10 (Γιεςκόλςνζη ηηρ κςκλοθοπίαρ - πινακίδερ)
Ο Δξγνιάβνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη γηα θάζε θαζνιηθή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ησλ
θαηαζθεπαδφκελσλ απφ απηφλ νδψλ απαξαίηεηα ζα ζπλελλνείηαη πξνεγνπκέλσο κε ηελ ππεξεζία
θαη ην αξκφδην ηκήκα ηεο ηξνραίαο θηλήζεσο. Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα
ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο θαζνδήγεζεο ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαζψο θαη λπθηεξηλά θσηεηλά
ζήκαηα θ.ι.π. Δπίζεο κε δαπάλεο ηνπ νθείιεη λα πεξηθξάμεη θάζε επηθίλδπλε γηα ηελ θπθινθνξία
νρεκάησλ θαη πεδψλ ζέζε θαη λα ηελ επηζεκάλεη κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ λπθηεξηλψλ ζεκάησλ
θ.ι.π. Δπίζεο ν εξγνιάβνο κε δαπάλε δηθή ηνπ νθείιεη λα ηνπνζεηήζεη ζε φια ηα επί κέξνπο έξγα
πνπ εθηειεί θαη ζηηο πην εκθαλείο ζέζεηο μχιηλα εκπφδηα, πνπ λα αλαγξάθνπλ ηνλ ηίηιν ηεο
δεκνηηθήο αξρήο πνπ εθηειεί ηα έξγα, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ εξγνιάβνπ.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη αζθαιείο δηαβάζεηο ησλ αθάιππησλ ηάθξσλ ζε επίθαηξα
επηιεγκέλα ζεκεία θαζ‟ππφδεημε ηνπ επηβιέπνληα Μεραληθνχ.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε (ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζή ηνπ), λα ηνπνζεηήζεη πξηλ απφ ηελ
έλαξμε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, κία (1) πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηίηινπ ηνπ
έξγνπ, ηεο Τπεξεζίαο επίβιεςήο ηνπ, ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ, ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαη ηεο πεγήο
ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο).

Άπθπο 11 (Πποζυπικό)
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γεληθά, πξέπεη λα είλαη
εηδηθεπκέλν θαη πεπεηξακέλν γηα ην είδνο εξγαζίαο. Η επίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ
άκεζε απνκάθξπλζε θάζε εξγάηε, ηερλίηε θ.ι.π. εθ ΄φζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο, απηφο δελ θαηέρεη ηα
απαηηνχκελα θαηά ηελ επηζηήκε θαη ηελ πείξα πξνζφληα, γηα θαλνληθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ
αλέιαβε ή είλαη απεηζήο, πξνθιεηηθφο, θίιεξηο, θ.ι.π. Ο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζην
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, ζθνπφ έρεη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηειείαο θαη κε νκαιφ ηξφπν απνπεξάησζε
ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπψλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα εξκελεπζεί φηη θαζηζηά ζπκκέηνρν ηνπ
εξγνδφηε ζηηο νπνηαδήπνηε παξαβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηηο ελ γέλεη θαθέο ζπλέπεηεο ιφγσ
αθαηαιιειφηεηάο ηνπ.
Άπθπο 12 (Ποιόηηηα και ηπόπορ Δκηέλεζηρ Δπγαζιών – Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ Έπγος)
1. Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηηο κειέηεο ηνπ έξγνπ, ηα
πεξηγξαθφκελα ζηε χκβαζε θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαηά
ηξφπν άκεκπην απφ ηερληθή άπνςε θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν.
4412/16, ηνπο φξνπο ζχκβαζεο γεληθά θαη ηηο εληνιέο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο ηνπ
έξγνπ.
2. Γηα ειαηηψκαηα – βιάβεο πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη κέρξη ηεο
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 157,158,159 ηνπ Ν.
4412/16 θαη ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Ν.4070/2012.
3.Γηα ηα έξγα ησλ νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην θαηά ην νπνίν γίλνληαη
δεθηέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο δεχηεξεο ηάμεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζε δχν (2)
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αληίηππα ζηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία ην Πξφγξακκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Γ.Π.Δ.). Η
ζχληαμε ηνπ Π.Γ.Π.Δ. ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ΓΔΔΠ ΟΙΚ 502/13-10-2000 (Φ.Δ.Κ.1265/Β/18-102000), ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/611/24-07-01 (Φ.Δ.Κ. 1013Β/02-08-01) θαη ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/501/01-07-003 (Φ.Δ.Κ.
928Β) απνθάζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ θαη ηελ ζρεηηθή ΓΓΠΓΔ 82/03-05-2001 εγθχθιην ηνπ
ΤΠΔΥΩΓΔ. Σν Π.Γ.Π.Δ. πξέπεη λα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε κέζα ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο
εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η Γ/λνπζα Τπεξεζία εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ
ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη έλα αληίηππν ζηνλ αλάδνρν κε ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο.
Ο αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ κε ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ "Διέγρνπ Πνηφηεηαο‟‟, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ φηη φια ηα κέξε ηνπ έξγνπ
ζα ζπκθσλνχλ πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.
Απηέο νη δηαδηθαζίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ επηζεψξεζε, ηε δεηγκαηνιεςία θαη ηε δνθηκή ησλ
πιηθψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο, ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο, έηζη ψζηε ε πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο λα ειέγρεηαη
ζπζηεκαηηθά (θαη ζπλερψο) θαη λα επηβεβαηψλεηαη φηη ηεξεί φινπο ηνπο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ζα γίλεηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, έπεηηα απφ ζπλελλφεζε
θαη έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 158 ηνπ
Ν.4412/16 θαη 135 ηνπ Ν.4070/2012.
Άπθπο 13 (Τλικά - έλεγσορ ποιόηηηορ - Ιζσύοςζερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ)
Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο νη νπνίεο ζα εθηειεζζνχλ κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηζρχνπλ νη Διιεληθέο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Δ.ΣΔ.Π.) πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ κε αξ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-07-2012
(Φ.Δ.Κ. 2221Β‟/30-07-2012) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ θαζψο θαη φζεο εθ ησλ Π.Σ.Π. αλαθέξνληαη ζηα νηθεία άξζξα
ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σηκνινγίνπ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
(Δ.ΣΔ.Π.). Σα παξαγφκελα πιηθά ζα ειέγρνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ ζπλερψο ζε
φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ψζηε λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ νηθείσλ Δ.ΣΔ.Π. θαη
Π.Σ.Π.
Η εμέηαζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζην αξκφδην Δξγαζηήξην ηνπ ΤΠΟΜΔΓΙ ή ζε ηδησηηθφ εξγαζηήξην
πνπ έρεη ηηο ζρεηηθέο εγθξίζεηο γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο εμεηάζεσο ησλ πιηθψλ. Δάλ φια ηα πιηθά γεληθά
(γηα εξγαζίεο Σερλ. Έξγσλ, ζθπξνδεκάησλ, νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ) δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο
ησλ νηθείσλ πξνδηαγξαθψλ ζα απνξξίπηνληαη θαη ζα ζπληάζζεηαη εηδηθή δηαηαγή ζχκθσλα κε ην αξ.
159 ηνπ Ν. 4412/16.
Οη δηάθνξεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη νη έιεγρνη είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ θαη ηηο πιεξσκέο ηνπ αλαδφρνπ, ζα ηεζνχλ δε ππφςε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο.
Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν, θαη απνηειεί ζπκβαηηθή ηνπ ππνρξέσζε ε δηαινγή ηνπ πιηθνχ θαη ε
απνκάθξπλζε ηνπ αθαηαιιήινπ.
Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα παίξλεη καδί κε ηνλ αλάδνρν, αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα απφ ηα
πιηθά, λα ηα εμεηάδεη θαη κεηά λα δίλεη γξαπηή εληνιή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
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Η ζπρλφηεηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ εθηφο απφ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο, είλαη ζηελ θξίζε ηεο
επηβιέςεσο, ε νπνία κπνξεί λα απνξξίπηεη θάζε πιηθφ αθαηάιιειν ζε πνηφηεηα.
Οη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ιήςε δνθηκίσλ, απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη
απνδεκίσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα εθδψζεη ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
Γηα θαηαζθεπή επηρσκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια δάλεηα πιηθά ακκνραιηθψδνπο ζχζηαζεο
θαη νη ρσκαηνιεςίεο γεληθά ζα γίλνληαη θαηά ηελ Π.Σ.Π. ΥΙ.
Γηα λα θαζνξίδεηαη ε αθξηβήο αλαινγία ηεο θαζαξάο αζθάιηνπ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ
αξρίζεη ηηο αζθαιηηθέο εξγαζίεο λα ζηείιεη δείγκαηα ζην Δξγαζηήξην.
Άπθπο 14 (σέδια)
Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα δεηήζεη έγθαηξα θαη πξηλ απφ θάζε εθαξκνγή έγγξαθεο νδεγίεο απφ
ηελ Σερληθή Τπεξεζία αλ δηαπηζηψζεη φηη ηα ζρέδηα πνπ παξέιαβε δελ ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο.
Γηαθνξεηηθά ππνρξεψλεηαη νπνηεδήπνηε θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα εθαξκφζεη ηελ απφθαζε ηεο
Τπεξεζίαο κε δηθά ηνπ κέζα θαη δηθή ηνπ δαπάλε. Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα πάξεη θάζε
κέηξν ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ πνηθίισλ εηδψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην
ζρέδην θαηαζθεπήο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηελ Δ..Τ. θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο
ππεξεζίαο.
Άπθπο 15 (Κανονιζμόρ ηιμών μονάδορ νέυν επγαζιών )
ε πεξίπησζε πνπ ζα παξνπζηαζηεί αλάγθε θαλνληζκνχ ηηκψλ λέσλ εξγαζηψλ απηέο ζα γίλνπλ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/16 θαη ηα ηζρχνληα αλαιπηηθά ηηκνιφγηα ησλ δηαθφξσλ
θαηεγνξηψλ δεκνζίσλ έξγσλ ηνπ ΤΠΟΜΔΓΙ γηα ηα είδε ησλ εξγαζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηηο
αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο έξγσλ .
Άπθπο 16 (Αναθεώπηζη ηιμών)
Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ έρεη εθαξκνγή ην άξζξν 153 ηνπ Ν.
4412/16.
Άπθπο 17 (Πποκαηαβολέρ)
Όηαλ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε έληνθε πξνθαηαβνιή απηή θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 150 ηνπ Ν.4412/16, ην άξζξν 25 παξ. 10 ηνπ Ν.3614/2007, ην άξζξν 4
ηνπ Ν.4156/13 & ην άξζξν 242 παξ.3 ηνπ Ν.4072/12 θ.ι.π. (φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ
ζήκεξα).
Άπθπο 18 (Γενικοί όποι)
1) Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη απφ εηδηθεπκέλν ηερληθφ
πξνζσπηθφ.
2) Ο αληηπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ, πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο κεραληθφο ή πηπρηνχρνο
ππνκεραληθφο ή πηπρηνχρνο ηζφηηκεο ζρνιήο ΣΔΙ εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλνο γηα λα αζθεί ηε δηεχζπλζε
ησλ έξγσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα ηα άξζξα 139 & 143 ηνπ Ν. 4412/16.

13
3) Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, εθ΄φζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία.
4) Ππιν από ηην έναπξη ηυν επγαζιών ο ανάδοσορ είναι ςποσπευμένορ να μεπιμνήζει για
ηην έκδοζη οποιαδήποηε άδειαρ πος είναι απαπαίηηηη ζύμθυνα με ηοςρ νόμοςρ. Ο
ανάδοσορ είναι οςζιαζηικά και αποκλειζηικά ςπεύθςνορ για κάθε παπάβαζη ηυν διαηάξευν
πος ιζσύοςν για ηην εκηέλεζη ηυν επγαζιών.
5) Πξέπεη επίζεο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμηφ ηνπ φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ
απαηηνχληαη απφ ην λφκν γηα ηελ απξφζθνπηε θαη νκαιή εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαζψο θαη γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο πνπ επηβάιινληαη, θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ.
6) Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη απφ ηηο ππνδείμεηο ηνπ έξγνπ: α) λα
αλαπαξάγεη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα ηνπ έξγνπ (κειέηεο θ.ι.π.) ζηα αλαγθαία αληίηππα.
7) λα ζπληάμεη ηηο ηειηθέο επηκεηξήζεηο, ηα ζρέδηα θαη ηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ, ηνπο
ινγαξηαζκνχο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ κεηά απφ έιεγρν θαη έγθξηζή ηνπο απφ
ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία.
8) λα δηαζέηεη κεηαθνξηθφ κέζν γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη θαη ηηο επηκεηξήζεηο.
Αλ ν αλάδνρνο δπζηξνπήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε απηή ηελ παξάγξαθν, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ κπνξεί
λα πξνζιάβεη έλα επηβαηεγφ απηνθίλεην κε ηνλ νδεγφ ηνπ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
αλαδφρνπ.

Άπθπο 19 (Σπόπορ επιμέηπηζηρ επγαζιών)
Ο ηξφπνο επηκέηξεζεο θάζε εξγαζίαο είλαη ν θαζνξηδφκελνο ζην νηθείν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ θαη
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Άπθπο 20 (Καηαζκεςαζηικά ζηοισεία)
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ λα ππνβάιιεη
ζηελ ππεξεζία πιήξε θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ θαη ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ. Σα ζρέδηα ζα
είλαη επί δηαθαλνχο ράξηνπ κε κειάλη ζε θιίκαθα 1:50 1:20 ή ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. ηελ ππεξεζία ζα ππνβιεζνχλ ηα πξσηφηππα ζρέδηα(δηαθαλή) θαη δχν
ζεηξέο θσηνηππίεο ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη cd κε ηα ςεθηαθά αξρεία. Γηα
ηελ εξγαζία απηή δελ δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο νπνηαζδήπνηε απνδεκηψζεσο. Η απνδεκίσζε γηα ηελ
εξγαζία απηή ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη κέζα ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.
Άπθπο 21 (Γενικέρ απσέρ ππόλητηρ ηος επγαζιακού κινδύνος)
χκθσλα κε ην Φ.Δ.Κ. 266Β‟/14-03-01 & ΦΔΚ 16Β/14-1-2003

ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο αξρέο

πξφιεςεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, ν αλάδνρνο κειέηεο νθείιεη λα
επηζεκάλεη έγθαηξα ζηνλ Κ.Δ ηνπο θηλδχλνπο νη νπνίνη ζπλδένληαη ηφζν κε ηηο βαζηθέο παξαδνρέο
ηνπ έξγνπ, φζν θαη κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο.
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Ο αλάδνρνο κειέηεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ Σ.Δ., ηηο γεληθέο αξρέο
πξφιεςεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξ.7 ηνπ Π.Γ. 17/96, πξνζαξκνζκέλεο
γηα ηα ηερληθά έξγα θαη ζπγθεθξηκέλα:
Σελ εμάιεηςε θηλδχλσλ.
Σελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ πεγή ηνπο.
Σελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ θαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα
πξφιεςήο ηνπο.
Σελ πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, φπνπ απηφ θξίλεηαη
απαξαίηεην ιφγσ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε ή επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
Σελ αληηθαηάζηαζε επηθηλδχλσλ πιηθψλ απφ ιηγφηεξν επηθίλδπλα.
Σελ πξνηεξαηφηεηα ζηε ιήςε κέηξσλ νκαδηθήο πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηα κέηξα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο.
Σελ πξνζαξκνγή ζηηο ηερληθέο εμειίμεηο.
Σηο αξρηηεθηνληθέο, ηερληθέο ή/θαη νξγαλσηηθέο επηινγέο πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίδνληαη νη
δηάθνξεο εξγαζίεο ή θάζεηο εξγαζίαο πνπ δηεμάγνληαη ηαπηφρξνλα ή δηαρξνληθά.
Σελ πξφβιεςε ηεο δηάξθεηαο εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ απηψλ εξγαζηψλ ή θάζεσλ εξγαζίαο.
Σν ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πξφιεςεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, ζην νπνίν ζα
αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα νη ξφινη θαη αξκνδηφηεηεο ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη
ησλ εηδηθψλ ζεζκψλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ (Σερληθφο Αζθάιεηαο,
πληνληζηήο θαη Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία. Δπίζεο ζα
πεξηιακβάλνληαη νη βαζηθέο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο (π.ρ. αλαθνξά
εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, έθηαθηεο αλάγθεο, ρξήζε εθξεθηηθψλ, θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ, ηαηξηθψλ
εμεηάζεσλ), θαζψο θαη νδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο, φπνπ απηφ απαηηείηαη (π.ρ. ρξήζε κέζσλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο, εξγαζία ζε χςνο θ.ι.π.).
θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο νινθιεξσκέλνπ
ζπζηήκαηνο

νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο απφ ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο.

Άπθπο 22 (Οπιζμόρ και ανηικείμενο ζςνηονιζηή αζθάλειαρ και ςγείαρ ηηρ επγαζίαρ)
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ.305/86,
πληνληζηή ζεκάησλ ΑΤΔ, ν νπνίνο θαη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ζχληαμεο ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο
θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαη Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) θαηά ην ζηάδην ηεο κειέηεο.
Σα νλφκαηα ησλ ζπληνληζηψλ ζα πξέπεη λα αλαθνηλσζνχλ ζηνλ Κ.Δ εληφο ελφο κελφο απφ ηελ
εκεξνκελία αλάζεζεο ηεο κειέηεο.
ηνπο πληνληζηέο απηνχο ζα αλαηεζεί ε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξ. 7-9
ηνπ Π.Γ. 305/96, Ν.4412/16 (αξ. 138, παξ. 7) & Ν.3850/10.
Άπθπο 23 (Πεπιεσόμενο .Α.Τ., Φ.Α.Τ.)
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ην ρέδην θαη ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ηνπ έξγνπ.
α) Ωο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ νξίδνληαη νη εμήο:
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Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο.
Πιεξνθνξίεο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξεί λα απνθεπρζνχλ.
Δλαιιαθηηθέο κεζφδνπο εξγαζίαο γηα εξγαζίεο πνπ νη θίλδπλνη δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ.
Γηα ηνλ ελαπνκείλαληα εξγαζηαθφ θίλδπλν, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ
πξφιεςή ηνπ.
Πιεξνθνξίεο γηα πιηθά θαηαζθεπήο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Μειέηεο γηα θαηαζθεπέο, δηαηάμεηο θαη εμνπιηζκνχο πνπ απαηηνχληαη γηα εξγαζίεο πςεινχ θηλδχλνπ
θαη πξνθχπηνπλ απφ ηηο κειέηεο (εηδηθνί ηχπνη ηθξησκάησλ, δηαηάμεηο γηα πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία
ζε χςνο, κεγάια νξχγκαηα ή επηρψκαηα θ.ι.π).
Γηαδηθαζίεο γηα ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα κειέηεο πνπ γίλνληαη αθνχ έρεη
αξρίζεη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
β) Σν Φ.Α.Τ. ζα πεξηέρεη κφλν ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νδεγίεο θαη ρξήζηκα
ζηνηρεία ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ελδερφκελα λα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν
θαηά ηα επφκελα ζηάδηα ηεο κειέηεο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, φπσο εξγαζίεο
ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ, θιπ. Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη
ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ
ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ θ.ι.π.), ζηελ ππξαζθάιεηα θ.ι.π.
γ) Δπηζεκαίλεηαη φηη ην .Α.Τ. θαη ην Φ.Α.Τ. απνηεινχλ ηκήκα ηεο Σερληθήο Μειέηεο θαη
ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΚηΔ.
δ) Όηαν ςπάπσει ανάγκη έκδοζηρ οικοδομικήρ άδειαρ, ηόηε ςποβάλλονηαι και ζηην
πολεοδομία.

Άπθπο 24 (Αζθάλιζη ηος έπγος)
Ο αλάδνρνο κέζα ζε πξνζεζκία (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαη νπσζδήπνηε
πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζα πξνζθνκίζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 11 ηνπ Ν 2229/94
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαηά παληφο θηλδχλνπ (contractor‟s all risk) αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ
έξγνπ, πνπ εθηειείηαη θάησ απφ απηέο ηηο εηδηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο, κηαο ή πεξηζζνηέξσλ
αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ κπνξνχλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία λα αζθαιίδνπλ ηέηνηα
έξγα. Σν πνζφ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ πκβνιαίνπ ζα είλαη ίζν κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ε
δηάξθεηά ηνπ ζα θαιχπηεη νιφθιεξν ηνλ ρξφλν ηεο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ (15 κήλεο).
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ νθείιεηαη ζηελ κε ιήςε ησλ
απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο.
Ο ΤΝΣΑΞΑ
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