ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΡΓΟ:
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ
ΓΗΜΟ ΘΗΡΑ
ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΘΗΡΑ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ,
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΓΔΗ Α.Δ. & ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 450.000,00 Δπξώ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΘΗΡΑ
ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2015
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ΔΡΓΟ: ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ
ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΘΗΡΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΘΗΡΑ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ,
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΘΔΗ: Δκπνξείν Θήξαο

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΔΡΓΑ
ΑΡΘΡΟ 1ν
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ – ΙΥΤΟΝΣΔ ΝΟΜΟΙ
1. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.
2. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/08 «Κχξσζε ηεο
Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ). Αλαιπηηθφηεξα ε
ηζρχνπζα λνκνζεζία αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7 ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο.
3. Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ εηδψλ εξγαζηψλ πεξηέρνληαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ κειέηεο, ζπκβαηηθέο δε ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ είλαη νη ηηκέο κνλάδαο
Σηκνινγίνπ κειέηεο, κε ηελ εθαξκνγή ησλ επί κέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο φπσο απηά ζα
δνζνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνζθνξάο.
Αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
450.000,00 € ν νπνίνο αλαιχεηαη ζε:
Γενικό ζύνολο εργαζιών
Προζηίθεηαι Ε.Ο. & Ε.Ε. 18%
Άθροιζμα
Απρόβλεπηα 15%1
ΤΝΟΛΟ
Αναθεώρηζη
Γενικό Άθροιζμα
ΦΠΑ 23%
ΣΕΛΙΚΟ ΚΟΣΟ

1

266.964,54 €
48.053,62 €
315.018,16 €
47.252,72 €
362.270,88 €
3.582,78 €
365.853,66 €
84.146,34 €
450.000,00 €

Το ποζό ηωλ απρόβιεπηωλ δαπαλώλ επαλσποιογίδεηαη θαηά ηελ σπογραθή ηες
ζύκβαζες, αλάιογα κε ηελ προζθερζείζα έθπηωζε, ώζηε λα δηαηερείηαη ζηαζερή ε ελ ιόγω
ποζοζηηαία αλαιογία 15% επί ηες δαπάλες εργαζηώλ κε ΓΕΟΕ, ζύκθωλα κε ηο άρζρο 57
παρ. 3 ηοσ ΚΔΕ..
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ΑΡΘΡΟ 2ν
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο πξφηππεο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ./Γ.Γ.Γ.Δ.θαη ηηο Διιεληθέο Τερληθέο
Πξνδηαγξαθέο (Δ.ΤΔ.Π.) ΦΔΚ 2221 Β / 30-7-2012

ΑΡΘΡΟ 3ν
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο εγθαίξσο πξηλ απφ θάζε θαηά ηελ θξίζε ηνπ εθαξκνγή ελ φισ
ή ελ κέξεη ελφο ησλ ελ αζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζρεδίσλ, ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ λα δεηήζεη
ακειιεηί εγγξάθσο νδεγίεο θ.ι.π. απφ ηελ Γηεπζχλνπζα ππεξεζία, άιισο ππνρξενχηαη φπσο
νπνηεδήπνηε θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εθαξκφζεη ηελ επί ηνπ ζέκαηνο απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο κε
δηθά ηνπ κέζα θαη δαπάλεο. ρεηηθφ κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ είλαη θαη ην άξζξν 37 ηνπ
Ν.3669/2008.
ΑΡΘΡΟ 4ν
ΠΡΟΘΔΜΙΔ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξαηψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο
εληφο δέκα (10) μηνών απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
ην πιαίζην ηεο νιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, νξίδνληαη νη αθφινπζεο ηκεκαηηθέο
πξνζεζκίεο νη νπνίεο είλαη ελδεηθηηθέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν.3669/2008 :
ΠΡΩΣΟ ΣΑΔΙΟ:
Δληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Δγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ, εγθαηάζηαζε ησλ απαηηνχκελσλ κέζσλ, αξρηθή πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ θιπ.
ΔΕΤΣΕΡΟ ΣΑΔΙΟ:
Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Οινθιήξσζε θαζαηξέζεσλ, εθζθαθψλ, απνκάθξπλζεο πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ, θαζαξηζκφο ρψξνπ
Καηαζθεπή ζεκειίσλ θηηξίνπ.
ΣΡΙΣΟ ΣΑΔΙΟ:
Δληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Πεξαίσζε 100%.ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ θεξθίδσλ
ηνπ ζεάηξνπ.
ΣΕΣΑΡΣΟ ΣΑΔΙΟ:
Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Πεξαίσζε ηνπ 100%.ησλ ηνηρνδνκψλ θαη ησλ επηρξηζκάησλ ηνπ θηηξίνπ.
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ΠΕΜΠΣΟ ΣΑΔΙΟ:
Δληφο δέθα (10) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Πιήξεο πεξαίσζε φισλ ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ ελ γέλεη πιηθψλ πνπ
δελ απαηηνχληαη πιένλ, θαζνξηζκφο εξγνηαμίνπ, ζε ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην θηίξην
θαη ν πέξημ απηνχ ρψξνο.
χλδεζε κε δίθηπα, δνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Παξάηαζε ησλ ηαζζνκέλσλ πξνζεζκηψλ δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν γη’ απνθιεηζηηθή
ππαηηηφηεηα απηνχ.
Καηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48 θαη 49 ηνπ Ν.3669/2008
ΑΡΘΡΟ 5ν
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ
ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε έλαξμε εξγαζηψλ εληφο ηξηάληα (30)
εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ο Αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηελ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 46 ηνπ Ν.3669/2008
Σν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν, ηηο εξγαζίεο
πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ.
πληάζζεηαη κε ηελ κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε
ησλ πνζνηήησλ αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή
έθζεζε.
Δθφζνλ ην ρξνλνδηάγξακκα παξνπζηάδεη αζπκθσλία κε ηηο ηκεκαηηθέο εκεξνκελίεο πνπ ηάζζνληαη
ζηελ παξνχζα Δ..Τ. ζα πξέπεη λα αηηηνινγεζεί πιήξσο ζηελ ζρεηηθή έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ην
ρξνλνδηάγξακκα.

ΑΡΘΡΟ 6ν
ΤΠΔΡΒΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΧΝ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ
1. Γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο ππέξβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 5
ηεο παξνχζεο επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 παξ. 2 ηνπ
Ν.3669/2008. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ κπνξεί
ζπλνιηθά λα ππεξβαίλεη ην 6% ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο.
2. Γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο ππέξβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν θάζε κηαο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ
άξζξνπ 5 ηεο παξνχζεο επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 παξ. 1 ηνπ Ν.3669/2008 πνηληθή
ξήηξα ίζε κε ην 10% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ γηα αξηζκφ εκεξψλ κέρξη ην 15%
ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο θαη ην 15% ηεο κέζεο
εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη ην 10% ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε
ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ
πξνζεζκηψλ δελ κπνξεί ζπλνιηθά λα ππεξβαίλεη ην 3% ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. Οη πνηληθέο
ξήηξεο γηα ππέξβαζε ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθά αλ ην
έξγν πεξαησζεί κέζα ζηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ θαη ηηο παξαηάζεηο ηεο.
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ΑΡΘΡΟ 7ν
ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ
3. Ο ππφ ησλ ζρεδίσλ, ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ
θαζνξηζκφο ησλ νηνλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηηο
πξνβιεπφκελεο επί κέξνπο δηαζηάζεηο θαη ηξφπν εθηειέζεσο ησλ θαηαζθεπψλ, δελ
απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη
εκθάληζε ησλ πνηθίισλ εηδψλ θαηαζθεπψλ πνπ ζπλζέηνπλ θάζε επηθάλεηα ή ρψξν ή
ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ.
4. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ
ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, είηε ηέινο απφ ηηο νδεγίεο θαη
δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο, θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα θηηξίνπ φπσο π.ρ. ηνίρνο, ρσξίζκαηα,
θαηψθιηα, επηρξίζκαηα, θηγθιηδψκαηα θ.ι.π. πξέπεη λα είλαη άξηην, ηφζν σο πξνο ηελ
θαηαζθεπή θαη άκεκπηε εκθάληζε ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζε ηνπ πξνο ηα ινηπά
(εζσηεξηθά ή γεηηνληθά) ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ.
ΑΡΘΡΟ 8ν
ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ, ΟΦΔΛΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θ.ι.π.
1. ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχνπλ ηα εμήο πνζνζηά γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηεο
εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο.
a. ΓΔΚΑ ΟΚΣΧ (18%) ηνηο εθαηφ ζηελ αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ
ηηκψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ησλ λέσλ ηηκψλ κνλάδνο.
b. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θαη αλαγθαίεο
απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ηνπ θαηαβάιιεηαη ε πξαγκαηηθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη
ζχκθσλα κε ηα λφκηκα απνδεηθηηθά πιεξσκήο, ε νπνία δελ ππφθεηηαη ζηελ έθπησζε
ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηνπ θαηαβάιιεηαη επίζεο ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3669/2008, ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε ηεθκαξηή
έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο.
2. Οη θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ηηκψλ κνλάδαο ιεθζείζεο βαζηθέο ηηκέο πιηθψλ πεξηιακβάλνπλ ηηο
παληφο είδνπο επηβαξχλζεηο απηψλ, ήηνη θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, θφξν θχθινπ εξγαζηψλ,
εηδηθνχο θφξνπο θ.ι.π. θάζε δε ηπρφλ δνζεηζφκελε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απαιιαγή
απφ νπνηνδήπνηε απφ ηηο επηβαξχλζεηο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ εθπίπηεηαη επ’ σθειεία ηνπ
θχξηνπ ηνπ έξγνπ.
Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο ηπρφλ θαλνληζζεηζφκελεο ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ.
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ΑΡΘΡΟ 9ν
ΑΤΞΟΜΔΙΧΔΙ ΔΡΓΑΙΧΝ. ΝΔΔ ΔΡΓΑΙΔ ΤΠΔΡΤΜΒΑΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
Γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ, ζηνλ ηξφπν θαλνληζκνχ ηηκψλ
κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ θαη ζε ππεξζπκβαηηθέο εξγαζίεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ
Ν.3669/2008.
ε θάζε επαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα θαηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν
ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 παξ.6 ηνπ Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 10ν
ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΙΜΧΝ
Γηα ηελ αλαζεψξεζε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.3669/2008.
ΑΡΘΡΟ 11ν
ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΔΡΓΑΙΧΝ
1. Χο πξνο ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα
άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ ή ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Α.Σ.Ο.Δ., Α.Σ.Η.Δ.
θ.ι.π.. Κάζε είδνπο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ νξίδεηαη ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηξφπνο
επηκεηξήζεσο, επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη νη πξαγκαηηθά εθηειεζζείζεο κνλάδεο κε
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηπρφλ αληηζέησλ ζπλεζεηψλ.
2. Δηδηθψο, πξνθεηκέλνπ πεξί θνπθσκάησλ θαη θηγθιηδσκάησλ εμ’ νινθιήξνπ ρξσκαηηδνκέλσλ,
ε επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο ζπκβαηηθήο
επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ
ηεηξαμχινπ - φρη πξεβάδη) ή ηεο θαηερφκελεο ππφ ζηδεξάο ζχξαο ή θηγθιηδψκαηνο απιήο
πιήξνπο επηθάλεηαο επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 7085 ησλ
ζπκβαηηθψλ φξσλ ηνπ Α.Σ.Ο.Δ. Γεληθά γηα ηηο επηκεηξήζεηο ιακβάλεηαη ππφςε ην άξζξν 52
ηνπ Ν.3669/2008.
ΑΡΘΡΟ 12ν
ΔΡΓΑΙΔ ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ Ή ΑΛΛΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κελ παξαθσιχεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ άιινπο εξγνιήπηεο
ρξεζηκνπνηνχκελνπο απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο κε πεξηιακβαλφκελεο ζηε ζχκβαζε
ηνπ θαη λα ηελ δηεπθνιχλεη κε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ απηφλ κέζα (ηθξηψκαηα θ.ι.π.)
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.
2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο βάζεη ησλ κειεηψλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ θαη ησλ
νδεγηψλ ηεο επηβιέςεσο, κνξθψλεη ή δηαλνίγεη ζηα εθηεινχκελα απφ απηφλ παληφο είδνπο
ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ ηηο απαηηνχκελεο νπέο δηφδνπ ή θσιεέο ή αχιαθεο εληνηρίζεσο ησλ
ζσιήλσλ ή εμαξηεκάησλ ησλ παληφο είδνπο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ ηνπ θηηξίνπ, ρσξίο
ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο
ηηκέο ησλ αληηζηνίρσλ εξγαζηψλ.
3. Οπσζδήπνηε απαγνξεχεηαη ε ππφ ηνπ αλαδφρνπ κφξθσζε νπψλ ή θσιεψλ ζηα εμ νπιηζκέλνπ
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ζθπξνδέκαηνο ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ ρσξίο έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ.
4. ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ηελ κεηά ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελψζεσλ ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ απνθαηάζηαζε ησλ θαηά ηα
αλσηέξσ κνξθνπκέλσλ ή δηαλνηγκέλσλ νπψλ, θσιεψλ ή απιάθσλ.

ΑΡΘΡΟ 13ν
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε θάζε ζρεηηθήο δαπάλεο πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ, νθέινπο θ.ι.π. πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη
ελ θαηξψ θαζαίξεζε θαη απνθφκηζε ησλ επηβαιινκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη
πεξηθξαγκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ ππφ ηνπ Π.Γ. 778/1980 θαη ηνπ Π.Γ. 1073/1981 θαζψο θαη θάζε
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο.
ΑΡΘΡΟ 14ν
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ
1. Η παξαζθεπή θαη έιεγρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην παξφλ έξγν δηέπεηαη απφ
ηηο δηαηάδεηο ηνλ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο πνπ εγθξίζεθε κε ηελ
Γ14/19164/28.3.1997 απφθαζε ΤΠ.Γ.Δ. θαη ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην Φ.Δ.Κ.
315/Β/17.04.1997
ΑΡ8ΡΟ 15ν
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
2. Ο αληηπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο Πνιηηηθφο ή Αξρηηέθησλ
κεραληθφο θαη ν αληίθιεηφο ηνπ θάηνηθνο Δξκνχπνιεο.
3. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη φπσο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ δηαζέζεη
δηπισκαηνχρν Πνιηηηθφ ή Αξρηηέθηνλα κεραληθφ θαη ηνπο απαηηνχκελνπο ππνκεραληθνχο θαη
εξγνδεγνχο.
4. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εγθαηαζηήζεη ζην εξγνηάμην φια φζα
πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο πγηεηλήο ηνπ Π.Γ.305/96, Π.Γ.17/96, Π.Γ. 338/2001 θαη Π.Γ.
294/88 θαζψο θαη θάζε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο..
5. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε
θαηά λφκν αδείαο, (φρη απηήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ) θαζηζηάκελνο
νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ ελ ηζρχεη δηαηάμεσλ πεξί
εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ. Πξέπεη επίζεο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ
ησλ θαηά λφκν απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηβαιινκέλσλ κέηξσλ
αζθαιείαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 778/1980 θαη ην Π.Γ.
1073/1981 πεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηνηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ θαζψο
θαη θάζε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο..
6. Ιζρχνπλ νη δηαηάδεηο ησλ άξζξσλ 36,37 θαη 38 ηνπ Ν.3669/2008 πεξί ησλ γεληθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ηεο δηνίθεζεο θαη δηεχζπλζεο ηνπ έξγνπ θιπ.
7. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάδεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
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ΑΡΘΡΟ 16ν
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ - ΛΗΦΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΧΝ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ ηελ πξνζσξηλή
παξαιαβή κε δαπάλεο ηνπ, ζπληάμεη θαη παξαδψζεη ζε δηπινχλ ζηελ ππεξεζία.
1. Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1:200 ηεο ηειηθήο δηαηάμεσο ηνπ θηηξίνπ κε πςνκεηξηθέο
θαη νξηδνληηνγξαθηθέο ελδείμεηο.
2. Αθξηβή δηαγξάκκαηα ζε θιίκαθα 1:50 ζεκειηψζεσλ, θαηφςεσλ θαη ηνκψλ, ζηα νπνία λα
αλαγξάθνληαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ, φπσο βάζε, δηαζηάζεηο,
ζέζεηο, δηαηνκέο θ.ι.π. πιήξσο αληαπνθξηλφκελα πξνο ηα πξαγκαηηθφο εθηειεζζέληα έξγα.
3. Οξηζηηθά αξρηηεθηνληθά ζρέδηα.
4. Οξηζηηθά ζρέδηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο εθηειέζηεθαλ, πεξηιακβάλνληαο ιεπηνκεξή
δηαγξάκκαηα δηαηάμεσο θαη εθηειέζεσο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζρέδηα θαηφςεσο φπνπ
ζεκεηψλεηαη ε ζέζε θαη ην κέγεζνο ησλ ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ
θ.ι.π. Γηα ηνπο θεληξηθνχο πίλαθεο ή ππνπίλαθεο Ηιεθηξηθψλ, βάλεο χδξεπζεο ζπιιέθηεο
θαινξηθέξ θ.ι.π. ζα παξαδνζνχλ δηαγξάκκαηα κε έλδεημε ησλ ζηνηρείσλ θαη αληηζηνηρίαο ηνπο.
5. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε θαη εθηχπσζε κε δαπάλεο ηνπ, θαηάιιεισλ θσηνγξαθηψλ
θαηά ηηο ελδηαθέξνπζεο θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ην νξηδφκελα απφ ηελ Α.7603/05-02-60 εγθχθιην 20 ηνπ Τπνπξγείνπ
πγθνηλσληψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ.
ΑΡΘΡΟ 17ν
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ - ΔΝΣΟΛΗ ΠΛΗΡΧΜΧΝ - ΔΠΙΜΔΣΡΗΔΙ
Ο ηξφπνο ζπληάμεσο ησλ ινγαξηαζκψλ, ειέγρνπ θαη έγθξηζεο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία,
πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 53 ηνπ Ν.3669/2008..
ΑΡΘΡΟ 18ν
ΓΟΚΙΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο κεηά ηελ νιηθή πεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πάλησο
εληφο ηεο νιηθήο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ πξνβεί κε δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα θαη
δαπάλεο (πιελ ηεο αμίαο ηνπ γηα ηηο δνθηκέο απαηηνχκελνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη θαπζίκσλ
πνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ) ζηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο πνπ ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη
ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ απηψλ, νπφηε θαη ζα ζπληάζζεηαη ην
πξσηφθνιιν δνθηκψλ ππνγξαθφκελν απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζα
ιακβάλεηαη ππφςε ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλή παξαιαβήο.
2. Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
3. Ο αλάδνρνο νθείιεη φπσο ακέζσο κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ ηελ
παξαιαβή ζπληάμεη ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη ππνβάιιεη ζηελ επίβιεςε εηο δηπινχλ πιήξεηο
θαη ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
εθηειέζζεθαλ απφ απηφλ. Μηα ζεηξά ησλ νδεγηψλ απηψλ θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηεο
επηβιέςεσο, ηη δε άιιε δηαβηβάδεηαη ζην αξρείν ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ.
4. Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα δηδάμεη ζην πξνζσπηθφ
ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ ηελ ρξήζε θαη ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Καηά ηνλ ρξφλν
εγγπήζεσο ν εξγνιάβνο νθείιεη λα επηζεσξεί ζε θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο
εγθαηαζηάζεηο θαη λα δηαηεξεί απηέο ζε αξίζηε θαηάζηαζε, ρσξίο ηδηαίηεξε πξνο ηνχην
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απνδεκίσζε.
5. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο, εληφο ηεο νξηζζεζνκέλεο πξνζεζκίαο δελ πξνβεί
ζηελ επαλφξζσζε βιάβεο ή δεκηάο γηα ηελ νπνία απηφο επζχλεηαη ν Κχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην
δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε απηή απ’ επζείαο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
αλαδφρνπ.
6. Γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεραλεκάησλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξηνξηζζεί ζηνλ εληφο
ηνπ θηηξίνπ ππνδεηρζεζφκελν απφ ηελ επίβιεςε ρψξν θαη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα
γηα λα κε παξεκπνδίδεηαη ε εληφο ηνπ θηηξίνπ θπθινθνξία ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ
άιισλ εξγνιαβηψλ.
ΑΡΘΡΟ 19ν
ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΤΛΙΚΧΝ
Όια ηα ρξεζηκνπνηεζεζφκελα πιηθά ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο ζηελ αγνξά πνηφηεηαο ρσξίο
βιάβεο ή ειαηηψκαηα.
ΑΡΘΡΟ 20ν
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ
1. Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ πεξαίσζε ηνπ, απνδεηρηνχλ αλακθηζβήηεηα
ζηνηρεία, ζθάικαηα ζηελ κειέηε, ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο ζηε ζχληαμε θαη ππνβνιή
ηεθκεξησκέλεο Σερληθήο Έθζεζεο γηα ηα θαηά ηελ άπνςε ηνπ ζθάικαηα ηεο κειέηεο ,θαζψο
θαη ηα ιεπηέα κέηξα γηα απνθπγή ησλ εμ' απηψλ δεκηψλ. Ο Αλάδνρνο απαιιάζζεηαη ηεο
επζχλεο ηνπ, αλ ε Τπεξεζία δελ έπξαμε ηίπνηε ζηηο έγγξαθεο επηθπιάμεηο ηνπ ζηηο
αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνηάζεηο ηνπ γηα ιεπηέα κέηξα γηα απνθπγή κειινληηθψλ δεκηψλ, αιιά
αληηζέησο θαη παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνχηνπ δηέηαμε εγγξάθσο λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο.
2. Δθφζνλ πξνηαζνχλ ηξνπνπνηεηηθέο ζπκπιεξψζεηο ή βειηηψζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ,
θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε έγθξηζε ηνπο ζα θαιείηαη ππνρξεσηηθψο ν Μειεηεηήο πνπ ηηο ζπλέηαμε
πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
άξζξνπ 31 ηνπ Ν3316/2005. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ επζχλεο ηνπ Μειεηεηή, ζα
εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ ίδηα σο άλσ παξάγξαθν. Σα, ίδηα σο αλσηέξσ, ζα
εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ δηαπηζησζνχλ κεγάιεο
απνθιίζεηο, απφ ηηο πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο.
3. Δθφζνλ ηπρφλ θξηζνχλ αλαγθαίεο βειηηψζεηο εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, απηέο ζα εγθξίλνληαη,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν3316/2005.

ΑΡΘΡΟ 21ν
ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΙΜΧΝ
1. Γηα παξαβάζεηο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγνιεπηψλ επηβάιιεηαη πξφζηηκν
φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 81 ηνπ Ν.3669/2008 θαη φπσο θαζνξίδεηαη ιεπηνκεξέζηαηα ζην
άξζξν 8 ηνπ Π.Γ. 472/85 γηα ζχλζεζε επηηξνπψλ Μ.Δ.Δ.Π. θαη Μ.Δ.Κ..
2. Γηα παξαβάζεηο πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ γην ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ,
πνζφηεηα, πνηφηεηα θ.ι.π. ησλ πιηθψλ επηβάιιεηαη επίζεο πξφζηηκν (άξζξν 176 ηνπ
Ν. 3669/2008).
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ΑΡΘΡΟ 22ν
ΛΗΦΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΧΝ – ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, κε κέξηκλα θαη
δαπάλεο ηνπ :
- θσηνγξαθίεο ηεο πξνυπάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο άκεζεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ – ζα
ππνβάιινληαη κε ηελ 1ε πηζηνπνίεζε,
ε
ε
- θσηνγξαθίεο ησλ θπξηφηεξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ – ζα ππνβάιινληαη κε ηε 2 , 3 θιπ.
πηζηνπνηήζεηο,
- θσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ κεηά ηελ πεξάησζή ηνπ - ζα ππνβάιινληαη κε ηελ ηειεπηαία, πξηλ
ηελ ηειηθή, πηζηνπνίεζε,
- θσηνγξαθίεο ηεο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί γηα ην έξγν
- (ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξ. Β)
ζε ηριπλούν θαη ζε δηάζηαζε 13ρ18 ή 18ρ24, επθξηλείο θαη θαηαηνπηζηηθέο γηα ηα παξαπάλσ
δεηνχκελα. Δπίζεο ζα παξαδίδνληαη ηα αξλεηηθά (θηικ) ησλ ελ ιφγσ θσηνγξαθηψλ.
2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ, κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπ, λα ηνπνζεηήζεη κία (1) πηλαθίδα Γεκνζηφηεηαο γηα ην έξγν, ζχκθσλα κε ηα
ππνδείγκαηα πνπ ζα ηνπ ρνξεγήζεη ε Τπεξεζία.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ηνπνζεηεζεί ε ελ ιφγσ πηλαθίδα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη, ν
Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα 1.200 επξψ πνπ δελ αίξεηαη θαη ε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία ζα θξνληίζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηεο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ.
1.

ΑΡΘΡΟ 23ν
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΓΔΗ Α.Δ. θαηά 300.000 επξψ θαη ην ππφινηπν πνζφ απφ
ΙΓΙΟΤ ΠΟΡΟΤ (αξηζ. ελάξ. έξγνπ ……………………)
ΑΡΘΡΟ 24ν
ΔΓΓΤΗΔΙ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζρεηηθή ζχκβαζε, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο γηα ην έξγν, βάζεη ηνπ άξζξνπ35
ηνπ Ν.3669/2008.
Σν πνζφ ηεο ελ ιφγσ Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο ζα είλαη ίζν κε ην 5% (πέληε ηνηο εθαηφ) ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο (δειαδή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ρσξίο
αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.).
ε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξφζθεξε ζην δηαγσληζκφ ν αλάδνρνο είλαη
κεγαιχηεξν ηνπ νξίνπ 12%, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο επηπιένλ
πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Ν.3263/2004.
ΑΡΘΡΟ 25ν
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΟΝΓΤΛΙΟΤ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ην θνλδχιην απηφ πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ πεξηιακβάλνληαη θαη δελ δχλαληαη λα πιεξσζνχλ απφ ην θνλδχιη απηφ
δαπάλεο γηα εξγαζίεο κεηαηφπηζεο δηθηχσλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο, αξραηνινγηθέο έξεπλεο,
δαπάλε απαιινηξηψζεσλ, κειέηεο θιπ.
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Γεληθφηεξα ε δηαρείξηζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ απξνβιέπησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.3669/2008.
ΑΡΘΡΟ 26ν
Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην *
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 : ΠΓ 305/96 (αξ.
7-9), Ν.3669/08 φπσο ηξνπνπνηήζεθε (αξ. 37 παξ.7), Ν. 3850/10** (αξ. 42).
2. ηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη :
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα
ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.3669/08 φπσο ηξνπνπνηήζεθε (αξζ. 37 παξ.7).
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην Σρέδην Αζθάιεηαο θαη Υγείαο
(ΣΑΥ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ : ΓΙΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/145-01 θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/2711-02, 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 : Ν.3669/08 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182).
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).
3. ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηα αθόινπζα:
3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο
( ΑΤ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα :

α.

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). Η γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ
305/96.

β.
Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΣΑΥ-ΦΑΥ 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 ΥΑ
ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 φπσο ηξνπνπνηήζεθε (αξ. 37
παξ.8 θαη αξ.182).
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΣΑΥ-ΦΑΥ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα
δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Υπεξεζία), 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).
----------------------------------------------------------------------------------------* H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Ι ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ
ΠΓ 305/96.
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** O Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν,
θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Ν.1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ.
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΣΑΥ-ΦΑΥ 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 ΥΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ
(η.) ΥΠΔΦΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 φπσο ηξνπνπνηήζεθε (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182).
ε. Να ηεξήζεη ηα ΣΑΥ-ΦΑΥ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10)
θαη ΥΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΥΠΔΦΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.
ζη. Σπκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην Σρέδην Αζθάιεηαο Υγείαο (ΣΑΥ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Υγείαο
(ΦΑΥ).
Τν ΣΑΥ 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 ΦΑΥ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά
αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
1. Τν πεξηερφκελν ηνπ ΣΑΥ θαη ηνπ ΦΑΥ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΥΑ :
ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ
ζην Ν.3669/08 φπσο ηξνπνπνηήζεθε (αξ. 37 θαη 182).
2.
Η ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΣΑΥ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ :
α. Απαηηείηαη Σπληνληζηήο 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 ΙΙ).
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 (ΣΑΥ,ΦΑΥ) 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 Σ.ΔΠ.Δ.
3. Ο ΦΑΥ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε
Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΥΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε αξ. (73 θαη 75).
4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΥ 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 ΥΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)
ΥΠΔΦΩΓΔ.
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΣΑΥ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΥ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
ΔΓΚΥΚΛΙΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΥΠΔΦΩΓΔ.
3.2 Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό 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. Τα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο
επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Υπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα
ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο.
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Η 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. Σηα 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 Τερληθφο 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.
Τν 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 Υγείαο
θαη Αζθάιεηαο (Δ.Υ.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.
Σε 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).
Τα 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.

Ιαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9).

3.3 Ηκεξνιόγην 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 έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην
εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Υ.Α 130646/1984 ηνπ (η.)
Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο.
Τν ΗΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Υ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Τκήκαηα ή Γξαθεία
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο
Υπεξεζίαο, 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.) ΥΠΔΦΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208
/12-9-2003.

3.4 πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξσλ Αζθαιείαο (HMA)
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΣΑΥ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην ΗΜ Α.
Σηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Η.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο
ηνπ ΣΑΥ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ/
δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΣΑΥ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο.
4. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ ζην εξγνηάμην.
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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. Τελ 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. Τνλ 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.7579), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2).
γ. Τε 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 :
ΠΓ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ
305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6).
δ. Τε 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. Τελ 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. Τελ 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), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΥΑ 8881/94 θαη Υ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94,
Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ).
4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε - εθθόξησζε
– ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θ.ι.π.
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 :
- Τελ Υ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΥΠΥΜΔΓΙ:
«Οδεγίεο Σήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΣΔΔΟ, ηεχρνο 7)
- Τε ΚΥΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΥΠΔΚΑ θαη η.ΥΠΥΜΔΓΙ «Υπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή
δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ »
Τηο 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
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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.8591), ΚΥΑ 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 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 θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη
βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10.
4.3

Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ.

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 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 ΙΙ παξ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10,
Ν.3850/10 (αξ. 34, 35).
β. Τα 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, αξ.
8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). Σεκεηψλεηαη 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 ΚΥΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ).
5.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην,
ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα
κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Τα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :
5.1 Καηεδαθίζεηο :
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Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93,
ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11),
ΚΥΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ
212/06,ΥΑ 21017/84/09.
5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο :
Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα θαη αληνρή
θηηξίσλ, παξ.4), ΚΥΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9
παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
θαη ΥΑ 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 ).
5.3

Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο ζε ύςνο, Δξγαζίεο ζε

ζηέγεο.
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΥΑ 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 ).
5.4 Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & 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. ΙΙΙ),
Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αξ.νηθ.16289/330/99.

5.5 Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο,θ.ι.π,
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), ΠΓ
305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ. 12).
5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ.
(Σήξαγγεο 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, ΚΥΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93,
ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.10).
5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα
(Υπνζαιάζζηεο 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.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.8.3
θαη παξ.13).

6.
Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.
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ΑΡΘΡΟ 27ν
Αζθάιηζε ηνπ έξγνπ
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αζθαιίζεη ην έξγν θαη ζην φλνκά ηνπ θαη ζην φλνκα ηνπ
Δξγνδφηε γηα θάζε δεκηά ή απψιεηα απφ νπνηαδήπνηε αηηία εθηφο απφ αλψηεξε βία, γηα ηελ νπνία
είλαη ππεχζπλνο βάζεη ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη κε ηξφπν ψζηε ν Δξγνδφηεο θαη ν Αλάδνρνο λα
θαιχπηνληαη γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο θαη επηπιένλ θαηά πάζεο απψιεηαο ή δεκηάο
πνπ ζα γίλεη θαηά ηνλ ρξφλν εγγπήζεσο, νθεηιφκελε ζε αηηία πνπ αλάγεηαη ζηελ πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ηεο ζπληήξεζεο πεξίνδν, θαζψο θαη έλαληη θάζε απψιεηαο ή δεκηάο πνπ ζα πξνμελεζεί απφ ηνλ
Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.
Η αζθάιηζε ζα θαιχπηεη :
α) Αζθάιηζε εξγαζηψλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ
β) Αζθάιηζε πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ.
Η αζθάιηζε απηή ζα γίλεηαη ζε αλεγλσξηζκέλε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία θαη
ππφ φξνπο ηεο έγθξηζεο ηνπ Δξγνδφηε (ε κε έγθξηζε ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε).
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, φπνηε ηνπ δεηεζεί λα παξνπζηάδεη ζηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ην ή ηα
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαζψο θαη ηηο απνδείμεηο πιεξσκήο ησλ ηξερφλησλ αζθαιίζηξσλ, ρσξίο εθ
ηνχηνπ λα πεξηνξίδνληαη νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ.
Θήξα, επηέκβξηνο 2015
πληάρζεθε

Ληνλνπδάθε Διεπζεξία
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ.
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