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Ι. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 
 
Άρθρο 1ο 
Αληηθείκελν Εηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ 
 

Η Εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ : 

«ΑΓΡΟΣΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΠΤΔΝΑ»  θαζψο θαη ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο ησλ  πιηθψλ θαη 

εμαξηεκάησλ. Εδψ αλαπηχζζνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αθνξνχλ εηδηθά ηηο εξγαζίεο 

ηεο Εξγνιαβίαο απηήο.  
  
Άρθρο 2ο  
Τπνγξαθή ύκβαζεο 
 
Η χκβαζε ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ εξγνδφηε κε ηελ ππνγξαθή πκθσλεηηθνχ. Σν 
πκθσλεηηθφ θνηλνπνηείηαη νπσζδήπνηε ζηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία κέζα ζε πέληε εκέξεο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηνπ απφ ηνλ Εξγνδφηε. Ο πξντζηάκελνο ηεο Επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο νξίδεη ακέζσο 
έπεηηα απ' απηφ ηνλ Επηβιέπνληα Μεραληθφ ηνπ έξγνπ. 
 
Άρθρο 3ο 
Έλαξμε εξγαζηώλ - Πξνζεζκία απνπεξάησζεο ησλ έξγσλ 
 
Απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο αξρίδνπλ νη ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/2016.  Η πξνζεζκία απνπεξάησζεο ησλ έξγσλ νξίδεηαη ζπλνιηθά ζε 

ΔΕΚΑΟΚΣΏ  (18) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.  
 
Άρθρο 4ο 
Αλαθνηλώζεηο πξνο ηνλ Αλάδνρν. 
 
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε κε αλαθνξά ηνπ πξνο ηελ 
Επηβιέπνπζα Τπεξεζία λα νξίζεη κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ηνλ Εθπξφζσπν θαη ηνλ Αλαπιεξσηή 

Εθπξφζσπν ζχκθσλα κε ην άξζξν 140 ηνπ Ν.4412/2016. Η επηθνηλσλία κε ηνλ Αλάδνρν ζα γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν  143  ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 
Άρθρο 5ο  
Υξνλνδηάγξακκα  εξγαζηώλ 
 
Ο Αλάδνρνο κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ 
Επηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα έγθξηζε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
ην ρξνλνδηάγξακκα ζα θαίλνληαη ζαθψο ηα ηκήκαηα, ε αμία ηνπο θαη ηα ρξνληθά φξηα απνπεξάησζεο 
ηνπ έξγνπ. 
Τν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Τν 
ρξνλνδηάγξακκα αλαιύεη αλά κήλα ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνύλ. Τν 
ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνύ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ 
ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηώλ θαη ζπλνδεύεηαη από γξακκηθό 

δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε.  

Ο αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενύηαη επίζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλόγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα 
πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερώλ, εμνπιηζκνύ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε  γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.   

 
 
Άρθρο 6ο 
Πξόνδνο εξγαζηώλ - Πξνζεζκίεο 
 
Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ πνπ ζα ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/2016.  
Εθόζνλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε εκεξνινγίνπ, 
επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνπ θαζνξίδεηαη ζε εθαηό (100) ΕΥΡΩ, γηα θάζε εκέξα παξάιεηςεο 
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ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο πλνιηθήο Πξνζεζκίαο ηνπ Έξγνπ, επηβάιινληαη νη Πνηληθέο Ρήηξεο ηεο 
παξ 2  ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν. 4412/2016.  
 
 

Δνδεικηικέρ ηµηµαηικέρ πποθεζµίερ:  

1 η Δνδεικηική ηµηµαηική πποθεζµία: Το απγόηεπο ζε ζαπάνηα (40) ηµέπερ από ηην 

ςπογπαθή ηηρ ζύµβαζηρ να έσει ολοκληπώζει ηην επγοηαξιακή ηος οπγάνωζη.  

 

2η Δνδεικηική ηµηµαηική πποθεζµία: Όσι απγόηεπα από έξι μήνερ  (6) από ηην ςπογπαθή ηηρ 

ζύµβαζηρ να έσει ολοκληπώζει πλήπωρ ηιρ επγαζίερ ηος 50% ηων μηκών ηων οδικών 

ημημάηων. 

 

Για κάθε ηµεπολογιακή µέπα ςπέπβαζηρ, ηων ενδεικηικών ηµηµαηικών πποθεζµιών 

πεπαίωζηρ ηων ζηαδίων ηος έπγος και για απιθµό ηµεπολογιακών ηµεπών µέσπι 20% ηηρ 

διάπκειαρ κάθε πποθεζµίαρ, µε ςπαιηιόηηηα ηος αναδόσος, επιβάλλεηαι ποινική πήηπα ίζη µε 

20% ηηρ µέζηρ ηµεπηζίαρ αξίαρ ηος έπγος. 

 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά επαξθή ζπλεξγαζία ηερληηψλ θαη εξγαηψλ θαη 
κεραληθά κέζα θαηαζθεπήο ή λα εξγαζηεί ππεξσξηαθά θαη ηηο αξγίεο θαη γηνξηέο θαη λα απαζρνιεί 
λπθηεξηλά ζπλεξγεία, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα γηα ην ιφγν απηφ ζε πξφζζεηε απνδεκίσζε, αλ απηφ 
θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα πξνο ην παξαπάλσ 
πξφγξακκα πξνφδνπ ηνπο. 
Η Επηβιέπνπζα Τπεξεζία, αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο πξνφδνπ ησλ έξγσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο θαη 
ζχκθσλνο κε ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα εξγαζηψλ, κπνξεί λα απαηηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν λα απμήζεη 
ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ, ηηο ππεξσξίεο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 
θαη γεληθά λα πάξεη φια ηα κέηξα πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο πνξείαο ησλ έξγσλ. 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηεο Επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, 
ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. 
 
Η κε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηηο παξαπάλσ εληνιέο θαη ε απνδεδεηγκέλα αδηθαηνιφγεηε 
θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ, δίλεη 
ζηνλ Εξγνδφηε ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε θαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ 
Εξγνιαβία, ζ' εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 4412/2016. Η άζθεζε ησλ 
παξαπάλσ δηθαησκάησλ ηνπ Εξγνδφηε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, δελ απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ 
νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε χκβαζε. 
Αλ ν Αλάδνρνο εθηειεί ηηο εξγαζίεο κε αξγφ ξπζκφ πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξφνδν θαη ηηο 
πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ρξνλνδηάγξακκα, κε ζπλέπεηα ηε κέξα ιήμεο θάζε πεξηφδνπ 
λα κελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ πνζφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ πξνβιεπφηαλ λα εθηειεζζεί κέζα ζ' απηή 
ηελ πεξίνδν, ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν. 
4412/2016. Οη πνηληθέο απηέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο θαη 
παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Με ίδηα απφθαζε αλαθαινχληαη νη 
πνηληθέο ξήηξεο γηα ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή 
πξνζεζκία φπσο ηπρφλ απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί. 
 
 
Άρθρο 7ο 
Καλνληζκόο ηηκώλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηώλ - Εθαξκνζηέεο αλαιύζεηο ηηκώλ 
 
Ο θαζνξηζκφο λέσλ ηηκψλ κνλάδαο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Αξ. 156 ηνπ Ν4412/2016. 
  
 
Άρθρο 8ο  
Επίβιεςε ηνπ έξγνπ 
 
Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ 
Επηβιέπνληα κεραληθφ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ζηνλ Επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ζε φινπο 
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ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ππάιιεινπο ηνπ Εξγνδφηε λα επηζθέπηνληαη ηα 
εξγνηάμηα, ιαηνκεία, απνζήθεο θιπ. 
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Επηβιέπνπζαο 
Τπεξεζίαο πνπ δίλνληαη κέζα ζηα ζπκβαηηθά πιαίζηα γηα ηελ θαλνληθή θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ 
έξγσλ. 
Σν φηη ε Επηβιέπνπζα Τπεξεζία έρεη ηελ επζχλε επίβιεςεο ηνπ έξγνπ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν 
απφ νπνηαδήπνηε επζχλε πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ή ηνπο 
ηζρχνληεο Νφκνπο. 
 
Άρθρο 9ο 
Σερληθή δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ - Πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ 
 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο απηνπξνζψπσο ή κε ηνλ πιεξεμνχζην πνπ έρεη 
νξίζεη, επξηζθφκελνο θαζεκεξηλά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Οη επηζηάηεο θαη εξγνδεγνί ηνπ Αλαδφρνπ 
πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ηνλ βνεζνχλ θαη ελ αλάγθε λα ηνλ αληηθαζηζηνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, 
ηηο επηκεηξήζεηο θιπ. Οη εξγαηνηερλίηεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία ζηα έξγα, ζηελ 
θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ. 
 
Άρθρο 10ο 
ιήςε – Απόζεζε πιηθώλ 
 
Ο αλάδνρνο έρεη όιε ηελ επζύλε γηα ηελ αλεύξεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε πεγώλ αδξαλώλ πιηθώλ ή 
άιισλ πιηθώλ, πνπ δελ πξνέξρνληαη από ην εκπόξην. Εάλ νη απνζηάζεηο ησλ παξαπάλσ πεγώλ είλαη 
κεγαιύηεξεο από απηέο πνπ ειήθζεζαλ ππ’ όςηλ ζηελ ζύληαμε ησλ ζρεηηθώλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ, 

ην επηπιένλ κεηαθνξηθό θόζηνο βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. Οη πεγέο απηέο, πξηλ από ηε ρξεζηκνπνίεζε 
ηνπο, πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ηε δηεπζύλνπζα ππεξεζία, πνπ κπνξεί λα απαγνξεύζεη ηε ρξήζε 
αθαηάιιεισλ ή απξόζθνξσλ γηα ηα έξγα πεγώλ. Αλ δηαπηζησζεί όηη ν αλάδνρνο εκπνξεύεηαη ηα 
εμνξπζζόκελα από ηηο πεγέο απηέο ηνπ έξγνπ αδξαλή πιηθά θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα.  
Τα πιηθά πνπ αλεπξίζθνληαη ή θαζαηξνύληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, αλήθνπλ ζηνλ Κύξην 

ηνπ Έξγνπ.  Ο Αλάδνρνο έρεη όιε ηελ επζύλε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πιηθώλ απηώλ θαη ην ζρεηηθό 
θόζηνο βαξύλεη ηνλ ίδην. 

  
Άρθρο 11ο 
Καηάιεςε ρώξσλ – Εξγνηάμηα 
 
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ λα πξνβεί ζηελ 
αλαδήηεζε θαη ηπρφλ δηεπζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ ρψξσλ ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ θαη ινηπψλ θαηαπιηζκψλ θαη λα εηδνπνηήζεη ζρεηηθά ηελ Επηβιέπνπζα 
Τπεξεζία. Επίζεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο φια ηα έξγα πνπ ζα 
απαηηεζνχλ ηφζν γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ θαηαπιηζκψλ φζν θαη ηηο 
ηπρφλ πξνζπειάζεηο πξνο απηνχο, κφιηο ν εξγνδφηεο ηνπο ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ. 
Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο απηήο, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ άκεζε 
θαη κε δηθή ηνπ δαπάλε απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ ηνπ 
εξγνηαμίνπ θαη ησλ θαηαπιηζκψλ. Ο Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ηνλ παξαπάλσ ρψξν θαζαξφ θαη 
ειεχζεξν ζηνλ Εξγνδφηε, εθηφο απφ ηπρφλ ηκήκαηα ηδηνθηεζίαο ηνπ. 
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλήζεη γηα ηε θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο εξγαιείνπ 
θιπ. πνπ αλήθεη ζ' απηφλ ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα ιακβάλεη φια ηα 
ελδεηθλπφκελα κέηξα αζθάιεηαο, θαζψο θαη λα πξνζιακβάλεη ην θαηάιιειν γηα ην ζθνπφ απηφ 
πξνζσπηθφ. 
ε πεξίπησζε απψιεηαο, θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θιπ. πνπ αλήθεη ζ' 
απηφλ είηε ζε ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα θάζε απνδεκίσζε ή αληηθαηάζηαζε 
ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε δηθαηνινγία γηα νπνηαδήπνηε δεκηά απφ ηηο 
παξαπάλσ αηηίεο, νχηε αμίσζε γηα απνδεκίσζε ηνπ. 
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ, ιφγσ 
αλεπάξθεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνηαμίνπ, γηαηί κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, έρεη απνδερζεί φηη 
έιαβε πιήξε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. Αλ νη ηνπηθέο ή ηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ 
ηελ απφζεζε πιηθψλ, εθνδίσλ ή κεραλεκάησλ ζε θαηάιιεινπο, θνληά ζην ζεκείν πνπ εθηεινχληαη νη 
εξγαζίεο, ρψξνπο, ν Αλάδνρνο ζα θξνληίδεη γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ελ αλάγθε δηακφξθσζε 
παξαθείκελσλ ρψξσλ, ρσξίο γηα ηνλ ιφγν απηφ λα γελλάηαη ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα πξφζζεηεο 
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ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη έζησ θαη αλ απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο 
πξνθχπηεη νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνλ Εξγνδφηε. 
Οη δαπάλεο γηα ηελ εξγνηαμηαθή ζήκαλζε  (πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε),  θάζε είδνπο θαη κνξθήο 
ζήκαλζε εθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο, ν θηλεηφο εμνπιηζκφο ζήκαλζεο (φπσο πηλαθίδεο, αλαιάκπνληα 
ζηνηρεία, θηλεηά δηαρσξηζηηθά θάζε είδνπο θαη κνξθήο πιαζηηθνί θψλνη θιπ), πεξηθξάμεηο 
εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ θαη θάζε εξγαζία θαη πιηθφο ζήκαλζεο πνπ ηνπνζεηείηαη πξνζσξηλά δελ ζα 
πιεξσζεί ηδηαίηεξα ζηνλ αλάδνρν, αιιά ζα ζπκπεξηιεθζνχλ αλεγκέλα ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ. 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη φινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. 
 
Άρθρο 12ο 
Ιζρύνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
 
Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ βάζεη ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο εγθεθξηκέλεο νξηζηηθήο κειέηεο θαη νη ηζρχνπζεο ΕΣΕΠ. 
 
Άρθρο 13ο 
Υξόλνο εγγύεζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ 
 
Ο ρξφλνο εγγχεζεο, δειαδή ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν, κεηά ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν 
Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηα έξγα ζε θαιή θαη θαηάζηαζε θαη ζε ιεηηνπξγία,  ζπληεξψληαο ηα θαη 
επαλνξζψλνληαο κε δαπάλε ηνπ βιάβεο ή θζνξέο απφ ζπλεζηζκέλε ρξήζε, θαζνξίδεηαη ζε (15) δέθα 
πέληε κήλεο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 171 Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 14ο 
Επζύλε γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα ζην έξγν 
 
Οπνηαδήπνηε δεκηά ζην έξγν, είηε ζηα κεραλήκαηα είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο, πνπ πξνέξρεηαη απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία ή δνιηνθζνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγνιαβίαο, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  Εμαηξνχληαη νη δεκηέο 
απφ: 
α) αλψηεξε βία 
β) δνιηνθζνξά απφ ηελ ρξήζε ηνπ έξγνπ θαη εθόζνλ νη δεκηέο δελ νθείινληαη ζε θαθή πνηόηεηα ηνπ 

έξγνπ. 
Οπνηαζδήπνηε θχζεσο αηπρήκαηα ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε ηξίηνπο θαζψο θαη δεκηέο ζε πεξηνπζίεο 
ηξίησλ πνπ απνδεδεηγκέλα νθείινληαη ζε ακέιεηα ή θαη ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, βαξχλνπλ 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν. 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο, πνπ 
επηβάιινληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Επίζεο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηα ηπρφλ πξνηεηλφκελα 
απφ ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία ησλ έξγσλ πξφζζεηα κέηξα θαιήο ηερληθήο θαη αζθάιεηαο. 
 
 
 
Άρθρο 15ο 
Πνζνζηό γεληθώλ εμόδσλ θαη εξγνιαβηθνύ νθέινπο – Επηβαξύλζεηο 
 
Σν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη εξγνιαβηθνχ νθέινπο θαζνξίδεηαη ζε δεθανθηψ ζηα εθαηφ ( 18 %), 
γηα ηελ εξγνιαβία απηή. Αληίζηνηρα νη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο 
γηα ηα έξγα θξαηήζεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο θαη ζηελ 
θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θιπ. ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. 
Σν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ 18 % δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο 
ηνπ ηηκνινγίνπ, αιιά ππνινγίδεηαη ζην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο θαη κπαίλεη ζαλ ηδηαίηεξν 
θνλδχιην ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνζθνξάο θαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο πιεξσκήο ηνπ Αλαδφρνπ. 
Καηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηελ έλλνηα ηνπ πνζνζηνχ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ, 
πνπ θαηαβάιιεηαη πάλσ ζηελ αμία ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ κε ηηο ηζρχνπζεο ή ηηο λέεο ηηκέο 
κνλάδαο, πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο ζρεδίαζεο ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο κε πξνζαξκνγή ησλ 
ζρεδίσλ ηεο κειέηεο ζηηο κεηξήζεηο θαη έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζην έδαθνο. 
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ θαζνξηδφκελσλ (κε 
ηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο απνθάζεηο) απφ ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο δψξσλ θαζψο θαη απνδεκηψζεσλ 
εκεξψλ ππνρξεσηηθήο αξγίαο, ζηε ρνξήγεζε άδεηαο κε απνδνρέο θαη απνδεκηψζεσλ, ιφγσ 
απφιπζεο, θαζψο θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ εηζθνξψλ ηνπ ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη 
επηθνπξηθψλ Οξγαληζκψλ ή Σακείσλ, φπσο ην ΙΚΑ θιπ. 
Η θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ πξσηνηχπσλ 
ησλ απνδείμεσλ πξηλ απφ ηελ πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκψλ, φπσο ν Νφκνο νξίδεη. 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έλαξμε 
εξγαζηώλ, ζηελ πξνζθόκηζε αληηγξάθνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ πνπ αθνξά  αζθάιηζε θαηά 
παληόο θηλδύλνπ θαη αζηηθήο επζύλεο. Η αζθάιηζε ζα θαιύπηεη θαη ηηο πεξηπηώζεηο βιαβώλ ιόγσ 
αλσηέξαο βίαο. 

Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ πάζεο θχζεσο κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Επίζεο 
ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ην Φ.Π.Α. θαη απφ δαζκνχο θαη απφ θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή 
δηθαίσκα ππέξ ηνπ Δεκφζηνπ. 

Οι πληπωμέρ  ηων πιζηοποιήζεων θα ππαγμαηοποιούνηαι από ηον ΟΠΔΚΔΠΔ. 
 
 
Άρθρο 16ο 
Αλαζεώξεζε ηηκώλ κνλάδαο 
 
Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηηκψλ  κνλάδαο  ηζρχνπλ  φζα θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 153 ηνπ Ν. 4412/2006. 
 
Άρθρο 17o 
Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Εξγνπ 
 
Αθνινπζείηαη ην Αξ 158 ηνπ Ν. 4412/2006. 

 
Άρθρο 18ο 
Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην

 

 

 
18.1. 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.δ 305/96 (αξ.7-9), λ.4412/16 (αξ. 138 παξ.7), λ. 3850/10 
(αξ. 42). 
 
18.2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα 
ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα λ.4412/16 (αξζ. 138 παξ.7). 
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
(ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 
θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή 
άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : 
λ.4412/16 (αξ. 132 θαη αξ.186). 
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο 
ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε 
γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81(αξ. 111), ΠΓ 
305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49). Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο 
εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα 
κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο 
εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην  έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 
 
18.3. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα : 
 
18.3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) 
θαη ζπγθεθξηκέλα : 
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α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 
γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν 
πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ 
γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο 
ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ 
(η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην λ.4412/16 (αξ.138 παξ.7). 
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα 
δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα 
εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο 
θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ 
ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) 
ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην λ.4412/16 (αξ.138 παξ.7). 
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ 
ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ). 
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια 
εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά 
αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 
1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ : 
ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ 
λ.4412/16 (αξ.138 παξ.7). 
2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ : 
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία 
ζηελ θαηαζθεπή. 
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ.305/96 (αξζ.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 Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη 
ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 
3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ 
Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην λ.4412/16 (αξ.170 παξ.7 θαη 
αξ.172 παξ.8). 
4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) 
ΤΠΔΥΩΓΔ. 
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη η ελ θαηάξηηζε ηνπ Φ ΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 
 
18.3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο: 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο 
ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4). 
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ 
εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο 
επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα 
ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 
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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 : Ν.3850/10 (αξ.9). 
δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ: ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, 
εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 
1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά 
ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο 
εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν 
Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1). 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 
Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα 
επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 
3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη 
Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο 
πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. 
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε 
δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). 
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν 
ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο 
θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά 
αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα 
φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 
παξ.2α). 
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο 
κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9). 
 
18.3.3 Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ): 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ 
πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην 
ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 
Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο 
Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ 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, θιπ : 
ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-
2003. 
 
18.3.4 πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ): 
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α. ηα 
πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη 
επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ 
αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 
 
18.4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην. 
 
18.4.1 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 : 
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α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ.12 παξαξη. IV 
κέξνο Α, παξ. 18.1). 
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε 
λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 
305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα 
απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ       εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : Π Γ 
1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. 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 
& επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 
(αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ 
πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.109,110), Ν.1430/84 
(αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14). 
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο : 
πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, 
εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν 
εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 
(αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, 
Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 
 
18.4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε – ελαπφζεζε 
πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ 
νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε :  
- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-
ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 
- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε 
ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 
ηελ θπθινθνξία πεδψλ» 
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ : 
Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο 
ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ.47, 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ:                Ν. 3542/07 (αξ.43,44). 
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο 
αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ 
θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ,    θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 
(αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35). 
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, 
απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ :         ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 
(αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη 
κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 
(αξ.30). 
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : 
α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο 
ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη 
βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 
 
18.4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ. 
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2). 
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α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη 
δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ 
ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, 
θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν.1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 
θαη νη ηξνπ. απηνχ:        ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 
παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 
35). 
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην 
ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 
1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο  
2. Άδεηα θπθινθνξίαο 
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 
4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ 
θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ 
ρεηξηζηή. 
6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή 
ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα 
κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 
7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν 
ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ). 
 
18.5.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία 
ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ 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 : 
 
18.5.1 Καηεδαθίζεηο : Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), 
ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94,                Τ.Α. 
2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, 
παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο :        Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 
θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 
 
18.5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο: Ν.495/76, ΠΓ 413/77,              ΠΓ 1073/81 
(αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. 
απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο:                                  ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 2/06,    ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ 
παξ. 10 ). 
18.5.3 Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο: ΠΓ 
778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 
παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ). 
18.5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο: ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 
105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, 
ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 
18.5.5 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.): ΠΓ 778/80, ΠΓ 
1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV 
κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12). 
18.5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ (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.): Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο 
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: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 
2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10). 
18.5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα (Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, 
θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.): ΠΓ 1073/81 
(αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ),         ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, 
παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13). 
 
18.6. Γαπάλε ζχληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ. 
Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχληαη 
απφ ηνλ λφκν, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ θαηά ηελ δηακφξθσζε 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
 
18.7. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 

 
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

 

A. ΝΟΜΟΙ    

Ν. 495/76 ΦΔΚ 337/Α/76 Π. Γ. 395/94 ΦΔΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΦΔΚ 126/Α/83 Π. Γ. 396/94 ΦΔΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΔΚ 49/Α/84 Π. Γ. 397/94 ΦΔΚ 221/Α/94 

Ν. 2168/ 93 ΦΔΚ 147/Α/93 Π. Γ. 105/95 ΦΔΚ 67/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΔΚ 57/Α/99 Π. Γ. 455/95 
 

ΦΔΚ 268/Α/95 

Ν. 3542/07 ΦΔΚ 50/Α/07 Π. Γ. 305/96 
 

ΦΔΚ 212/Α/96 

Ν. 3669/08 ΦΔΚ 116/Α/08 Π. Γ. 89/99 ΦΔΚ 94/Α/99 

Ν. 3850/10 ΦΔΚ 84/Α/10 Π. Γ. 304/00 ΦΔΚ 241/Α/00 

Ν. 4030/12 ΦΔΚ 249/Α/12 Π. Γ. 155/04 ΦΔΚ 121/Α/04 

Ν.4412/16 ΦΔΚ 147/Α/16 Π. Γ. 176/05 ΦΔΚ 227/Α/05 

  Π. Γ. 149/06 ΦΔΚ 159/Α/06 

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ Π. Γ. 2/06 ΦΔΚ 268/Α/06 

Π. Γ. 413/77 ΦΔΚ 128/Α/77 Π. Γ. 212/06 ΦΔΚ 212/Α/06 

Π. Γ. 95/78 ΦΔΚ 20/Α/78 Π. Γ. 82/10 ΦΔΚ 145/Α/10 

Π. Γ. 216/78 ΦΔΚ 47/Α/78 Π. Γ. 57/10 ΦΔΚ 97/Α/10 

Π. Γ. 778/80 ΦΔΚ 193/Α/80   

Π. Γ. 1073/81 ΦΔΚ 260/A/81 Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ 

Π. Γ. 225/89 ΦΔΚ 106/Α/89 ΤΑ 130646/84 ΦΔΚ 154/Β/84 

Π. Γ. 31/90 ΦΔΚ 31/Α/90 ΚΤΑ 3329/89 ΦΔΚ 132/Β/89 
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Π. Γ. 70/90 ΦΔΚ 31/Α/90 ΚΤΑ 8243/1113/91 ΦΔΚ 138/Β/91 

Π. Γ. 85/91 ΦΔΚ 38/Α/91 ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/9
3 

ΦΔΚ 187/Β/93 

Π. Γ. 499/91 ΦΔΚ 180/Α/91 ΚΤΑ 
16440/Φ.10.4/445/93 

ΦΔΚ 765/Β/93 

 
 

Γ.ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ 
 

ΑΠΟΦΑΔΗ Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ  

ΚΤΑ αξ. 8881/94 
 

ΦΔΚ 450/Β/94 ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ 
Π/208/12-9-03 

 
ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93 

ΦΔΚ 451/Β/93 ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/ 
νηθ/215/31-3-08 

 
ΤΑ 3009/2/21-γ/94 

ΦΔΚ 301/Β/94 ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ 

 
ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΦΔΚ 73/Β/94   

 
ΤΑ 3131.1/20/95/95 

ΦΔΚ 978/Β/95   

 
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΦΔΚ 677/Β/95   

 
ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 

ΦΔΚ 1035/Β/96   

 
Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 

ΦΔΚ 113/Β/97   

 
ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 

ΦΔΚ 987/Β/99   

ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 ΦΔΚ 1186/Β/03   

ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03 ΦΔΚ 708/Β/03   

ΚΤΑ αξ.6952/11 ΦΔΚ 420/Β/11   

ΤΑ 3046/304/89 ΦΔΚ 59/Γ/89   

ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΔΚ 1035/Β/00   

ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000 ΦΔΚ 1176/Β/00   

ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 ΦΔΚ 686/Β/01   

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 ΦΔΚ 266/Β/01   

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 ΦΔΚ 16/Β/03   




