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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ) αθνξά ηνπο γεληθνχο ζπκβαηη-

θνχο φξνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηε-

ζεο θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί, γηα ηελ εθηέ-

ιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ.  

Σν δεκνπξαηνχκελν έξγν αθνξά ηελ θαηαζθεπή λέσλ αγσγψλ χδξεπζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Α-

ζηέξα ηνπ Γήκνπ Πάξνπ. Σν έξγν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

Η ζχκβαζε ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί απφ ηνπο:  α) ηνλ Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ, β) Σε Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πάξνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ πεξί ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκ-

βαζεο ηνπ έξγνπ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 135 ηνπ λφκνπ 4412/2016. Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα δε 

γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζηα παξαθάησ εδάθηα ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ησλ λνκνζεηεκάησλ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ φπσο ηζρχνπλ ηελ εκεξνκε-

λία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

2. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ./Γ.Γ.Γ.Δ. 

θαη νη ΔΣΔΠ ηνπ ΦΔΚ 2221Β΄/2012 θαη φζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηα-

γξαθψλ θαη ζην ηηκνιφγην κειέηεο. 



 

 

 

3. ΠΡΟΘΕΜΙΕ 

 Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο  απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηπξνζζέησο, ηίζεληαη νη θάησζη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (κε ηελ έλλνηα ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ λφκνπ 4412/2016), πνπ θαζνξίδνληαη σο ζηαζκνί ελδηάκεζνπ 

ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. 

α. Όρη αξγφηεξα απφ έλα (1) εκεξνινγηαθφ κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 

Αλάδνρν ζα έρεη νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ αλάδνρνπ ζην έξγν 

β. Όρη αξγφηεξα απφ ηξεηο (3) εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ 

ηνλ Αλάδνρν ζα έρνπλ νινθιεξσζεί ε παξαγγειία θαη ε παξαιαβή ησλ απαξαίηεησλ ζσιελψζεσλ 

γ. Όρη αξγφηεξα απφ πέληε (5) εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ 

ηνλ Αλάδνρν ζα έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο εθζθαθψλ, ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιελψζεσλ θαη 

επηρψζεσλ. 

 Η πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ησλ ηκεκαηηθψλ 

πξνζεζκηψλ νξίδεηαη ζε δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. Χο κέζε ε-

κεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο δειαδή ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ 

ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην ηπρφλ πνζφ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ην Φφξν Πξν-

ζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πξνο ηελ εγθεθξηκέλε πξνζεζκία ηνπ έξγνπ δειαδή αξρηθή ζπλνιηθή 

πξνζεζκία θαη φιεο νη παξαηάζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ κέρξη 

ηελ εκεξνκελία επηβνιήο ηεο πνηληθήο ξήηξαο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο γηα ππέξβα-

ζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε πνζνζηφ ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. Οη σο άλσ πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ελδεηθηηθψλ ηκε-

καηηθψλ πξνζεζκηψλ αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθά, αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηελ εγθεθξηκέλε 

ζπλνιηθή πξνζεζκία δειαδή εγθεθξηκέλε πξνζεζκία θαη ρνξεγεζείζα νξηαθή πξνζεζκία εθφζνλ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

 

4. ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο λα ππνβάιιεη ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 145 ηνπ λφκνπ 4412/2016. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα αλαιχεη ηηο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη 

λα εθηειεζηνχλ αλά κήλα, ζα ζπληαρζεί ππνρξεσηηθά κε ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο, ζα 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα παξνπζηάδεη ζπκθσλία κε ηηο ηκεκαηηθέο εκεξνκελίεο πνπ ηάζζνληαη ζηελ 

παξ.3 ηεο παξνχζεο Δ..Τ. Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 



 

 

φηη θαηά ην κήλα Αχγνπζην δε ζα εθηεινχληαη εξγαζίεο ζθπξνδεκάησλ θαζψο θαη ηνπο κήλεο Ινχ-

ιην θαη Αχγνπζην ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ πεξηνξηζκνί εξγαζηψλ ιφγσ ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ηεο 

πεξηνρήο. 

 

6. ΜΗΣΡΩΟ ΕΡΓΟΤ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο καδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε λα ππνβάιιεη ην κεηξψν ηνπ 

έξγνπ ην νπνίν ζα είλαη ζχκθσλν κε ηα αλαθεξφκελα ζην ΦΔΚ Β 1956 – 07/06/2017. Δπίζεο ν α-

λάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε θαθέινπ πξνεθηίκεζεο ηεο δαπάλεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ λφκνπ 4412/2016. 

 

7. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΛΕΤΡΑ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΥΟΤ 

Η ειάρηζηε ηερληθή ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ζπκθψλσο πξνο ην άξζξν 139 ηνπ λφκνπ 

4412/2016, θαζνξίδεηαη ζε έλα (1) ηνπιάρηζηνλ δηπισκαηνχρν Α.Δ.Ι. κε εκπεηξία ζε παξφκνηα έξ-

γα. Ο Αλάδνρνο επίζεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο, ζε φιε ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, φια ηα φξγαλα ειέγρνπ, ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα θαη ην θαηάιιε-

ιν πξνζσπηθφ, πνπ είλαη αλαγθαία γηα φινπο ηνπο ηνπνγξαθηθνχο ειέγρνπο ή γηα ηε ιήςε επηκε-

ηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ζε φιεο ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

8. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

O Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαξηήζεη πξνζσξηλή πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα, ε νπνία 

κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα αληηθαηαζηαζεί κε κφληκε πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα. Οη 

πξναλαθεξφκελεο πηλαθίδεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.pepna.gr/pinakides-ergon ζηελ νπνία ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο απηνκαηνπνη-

εκέλσλ καθεηψλ. Γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ παξαπάλσ πηλαθίδσλ, ν Αλάδνρνο δε 

δηθαηνχηαη επηπξφζζεηεο απνδεκίσζεο. 

 

9. ΔΙΚΣΤΑ ΟΚΩ 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα πθίζηαληαη 

ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο ΟΚΧ, ΓΔΚΟ ή ΝΠΓΓ, νη νπνίεο πξέπεη λα κεηαηνπηζηνχλ απφ ηνπο θπξί-

νπο ησλ. Με ηηο εξγαζίεο απηέο νπδεκία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε ζα έρεη ν Αλάδνρνο ππν-

ρξενχηαη φκσο απηφο λα δηεπθνιχλεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ εξγαζηψλ, ρσξίο 

λα δηθαηνχηαη εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ιφγσ θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ 

πνπ ηπρφλ παξνπζηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ. 

http://www.pepna.gr/pinakides-ergon


 

 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζα παξαιάβεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη 

δαπάλεο, ζρέδηα πνπ δείρλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ ππφγεησλ αγσγψλ Ο.Κ.Χ. ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ή εηαηξείεο θαη αλ απηφ απαηηείηαη ζα πξνβεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζε δνθη-

καζηηθέο ηνκέο ψζηε λα εμαθξηβσζνχλ νη ζέζεηο ηνπο. Οπνηαδήπνηε δεκία πξνθιεζεί απφ ηνλ αλά-

δνρν ζε πθηζηάκελν δίθηπν Ο.Κ.Χ. ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.  

 

10. ΜΕΙΩΗ ΟΥΛΗΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνιάβεη θάζε βιάβε ζε γέ-

θπξεο, ινηπά ηερληθά έξγα θαη δξφκνπο θάζε θχζεο, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή, απφ ηε ρξήζε 

ηνπο σο νδψλ κεηαθνξάο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε πεξηνξη-

ζκνχο ζηα θπθινθνξνχληα θνξηία, φηαλ επηιέγεη ηηο νδνχο κεηαθνξάο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα, κε 

ζθνπφ λα απνθχγεη θάζε δεκηά ή αζπλήζε θζνξά ησλ ππφςε ππνδνκψλ, αθφκα θαη ρσκαηφδξνκσλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, θάζε αλαγθαίν κέηξν 

πξνθχιαμεο ή ελίζρπζεο νδηθψλ ηκεκάησλ, γεθπξψλ, ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ή ρσκαηφδξνκσλ, 

αλεμάξηεηα αλ απηφ ην κέηξν πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά ή φρη ζηα επηκέξνπο ζπκβαηηθά ηεχρε. 

ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνχλ αζπλήζεηο θζνξέο ή βιάβεο ζην νδηθφ δίθηπν, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζή ηνπο. Αλ ακειήζεη, ε Τπεξεζία ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη 

ηηο απαηηνχκελεο απνθαηαζηάζεηο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη, επηπιένλ, ζα 

πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο αλά εκέξα θαζπζηέξεζεο απνθαηάζηαζεο ησλ θζνξψλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ έηζη ψζηε, ζε θάζε ρξνληθή ζηηγ-

κή, λα δεκηνπξγεί ηε ιηγφηεξε δπλαηή φριεζε ζηα γεηηνληθά θηίξηα θαη γεληθά ζηνλ νηθηζκφ ηνπ 

Αζηέξα. 

 

11. ΕΡΓΑΙΕ ΕΚΚΑΦΩΝ – ΕΠΙΥΩΕΩΝ 

Σα απαηηνχκελα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ αδξαλή πιηθά ζα ιεθζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν κε 

επζχλε θαη δαπάλεο απηνχ απφ νπνηαδήπνηε θαηάιιειε πεγή. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξνβεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζηνλ θαηάιιειν εξγαζηεξηαθφ έιεγρν φισλ ησλ πξνο ρξήζε πιηθψλ. 

Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο εξγαζηψλ θαη ε 

Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε νπνηνδήπνηε επηπξφζζεην έιεγρν ή δνθηκή.  

Η δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ηεο πεξίζζεηαο εθζθαθψλ θαζψο θαη ησλ πξντφλησλ θαηε-

δάθηζεο ζα γίλεηαη κε πεξηβαιινληηθά νξζφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 

(ΦΔΚ 1312/Β/24-8-2010). Σα πξντφληα θαηεδάθηζεο θαζψο θαη ηα απφβιεηα εθζθαθψλ ζα παξα-

δνζνχλ πξνο δηαρείξηζε ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχζα κνλάδα αλάθηεζεο ΑΔΚΚ ζην λεζί ηεο Πάξνπ. 

Σν θφζηνο δηαρείξηζεο ζα θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν απφ ην θνλδχιη ησλ απνινγηζηηθψλ κεηά ηελ 



 

 

πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ηηκνιφγην ηνπ ΔΓ 

ησλ ΑΔΚΚ. Όζνλ αθνξά ζηελ πεξίζζεηα εθζθαθψλ απηή ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε θαηάιιεινπο 

ρψξνπο δηάζεζεο πνπ ζα ππνδείμεη ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 12 (αξ. πξση. 

Γ17α/50/2/ΦΝ444.1/27-2-2013), ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ κε-

ηαθνξψλ & Γηθηχσλ.» 

 

12. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΕΙ – ΕΡΓΟΛΗΠΣΕ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κελ παξαθσιχεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ζπλεξγεία ηεο 

ΓΔΤΑΠ ή άιινπο εξγνιήπηεο ρξεζηκνπνηνχκελνπο απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο κε πεξη-

ιακβαλφκελεο ζηε ζχκβαζε ηνπ, ξπζκίδνληαο έηζη ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ψζηε θαλέλα 

εκπφδην λα κε παξεκβάιιεηαη απφ απηφλ ζηηο εθηεινχκελεο απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ ηνπο 

άιινπο αλαδφρνπο, εξγαζίεο. Δπίζεο, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηήζεη κε 

δηθέο ηνπ δαπάλεο νπνηαδήπνηε επηπξφζζεην αγσγφ ή εμνπιηζκφ ζην ελ ιφγσ νηθφπεδν ρσξίο ν α-

λάδνρνο λα δηθαηνχηαη θακία πεξαηηέξσ επηπξφζζεηε απνδεκίσζε ιφγσ απηήο ηεο ηνπνζέηεζεο. 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθσζεί ρσξίο θακία ηδηαηηέξσο απνδεκίσζε κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ Κπθιάδσλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θαηα-

ζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο νπδεκία απνδεκίσζε πέξαλ ηεο ηπρφλ αλαζεψξεζεο, δηθαηνχηαη 

ιφγσ θαζπζηέξεζεο ζηηο εξγαζίεο πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο εχξεζεο αξραηνηήησλ. ε πεξίπησζε 

εληνπηζκνχ αξραηνηήησλ, νη εξγαζίεο ζα δηαθνπνχλ ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ, 

πέξαλ ηεο ηπρφλ αλαζεψξεζεο θαη ε δαπάλε ηεο αλαζθαθήο πνπ ζα απαηηεζεί ζα βαξχλεη ηνλ θχξην 

ηνπ έξγνπ. 

 

13. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ 

 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 πξνζσπη-

θφ 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 :    ΠΓ 

305/96 (αξ. 7-9), Ν.4416/2012 (αξ. 138 παξ.7), Ν. 3850/10** (αξ. 42). 

   2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθά-

ιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ : ΓΙ-

ΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ 

εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειε-

ηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 



 

 

β. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγα-

δνκέλσλ, 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 α-

ζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81(αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49).  

3. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπ-

ζα : 

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

ιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ)  θαη ζπγθεθξηκέλα : 

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 πεξηζζφηε-

ξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : 

ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Η γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙΙ 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.) ΤΠΔΥΧΓΔ. 

γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ πα-

ξαιείςεηο 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 ηδηαη-

ηεξφηεηέο ηνπ, θιπ. (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή α-

ζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 

δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχ-

ςνπλ ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο.  

ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη λα ηα έρεη ζηε 

δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

ζη. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη 

ζηηο ΤΑ : ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ νη 

νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182). 

3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθά-

ιεηαο θαη πγείαο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 



 

 

α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 

εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην λφκν 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4). 

β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξ-

γν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην λφκν 3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 

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

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

Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. Η αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο 

επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπη-

ζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο ζχκθσλα κε ην 

λφκν 3850/10 (αξ.9). 

δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηα-

ηξνχ 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: λφκνο 

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: λφκνο 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 ζπκβνπ-

ιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (λφκνο 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο α-

πφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθ-

πξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξ-

ζξα 4 θαη 5 ηνπ λφκνπ 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 ζα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ λφκνο 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 νξ-

γαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφ-

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



 

 

δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο : λφκνο 3850/10 (αξ.43 

παξ.2α). 

4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφ-

ηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ : λφκνο 3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 

5. Ιαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ : λφκνο 3850/10 (αξ.18 παξ.9). 

3.3 Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ), 

φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έ-

λαξμε 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 ΗΜΑ 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.) ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 

/12-9-2003. 

3.4 πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο 

(ΗΜΑ) 

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

κε ην Η.Μ.Α. ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Η.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε 

θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφ-

κελσλ ππνδείμεσλ/δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχ-

λεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην εξ-

γνηάμην. 

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 : 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 ειεθηξνπιε-

μίαο : 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 ε-

γθαηαζηάζεσλ 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 δηαθπ-

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

πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβε-

ζηήξσλ, 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 εξ-

γαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψ-

λεο 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 ρξή-

ζε 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). 

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.ΤΠΤΜΔΓΙ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκε-

λσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 

- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΙ «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 ν-

δνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : λφκνο 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ : 

λφκνο 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, εθθφξ-

ησζεο, 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 πα-

ξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΙΙ 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 θπζη-

θνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο :  Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 

4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ. 

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 

304/00 (αξ.2). 

α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 

(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ ε-

γθαηαζηάζεσλ, 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 ΙΙ 

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 ΙΙ, 

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 ΙΙ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξη-

ζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθα-

ηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηε-

ιέζκαηα 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 ). 

5.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξ-

γνηάμην, 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 : 

5.1 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. ΙΙΙ), 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 ΙΙ παξ. 10 ). 

5.2 Ιθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγα-

ζίεο 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. ΙΙΙ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη 

κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.4-6,14 ). 

Πάξνο, Ιαλνπάξηνο 2020 
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