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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:1.068,000 € (με Φ.Π.Α.24%)

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άπθπο 1o
Η παξνχζα Δηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ αθνξά ηε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΕΤΗ
ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΤΝΔΕΕΩΝ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΣΟ ΝΕΟ ΔΙΚΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΗΝ
ΕΠΕΚΣΑΗ ΧΕΔΙΟΤ ΠΟΛΕΩ ΜΕΓΑΡΩΝ», Πξνυπνινγηζκνχq1.068,000 € (με Φ.Π.Α.24%)

Άπθπο 2ο Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/2016, φπσο απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα, θιπ.
λφκνπο θαη δηαηάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε Γεκ. Έξγσλ.
Άπθπο 3ο Πποθεζμία εκηέλεζηρ έπγος - Ποινικέρ πήηπερ.
1) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξαηψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο εληφο
είκοζι ηεζζάρων (24 μηνών)

απφ ηελ Υπνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

2) Ωο ρξφλνο εγγπήζεσο γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ην 15κελν απφ ηεο
πεξαηψζεσο ησλ εξγαζηψλ.
Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Σχκβαζεο απνηειεί αθεηεξία κεηξήζεσο ησλ πξνζεζκηψλ, εθηφο αλ
άιισο νξίδεηαη ζηε Σχκβαζε.
Γηα ηηο παξαηάζεηο ησλ πξνζεζκηψλ θαη ηελ έγθξηζή ηνπο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147
ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα. Γηα θάζε κέξα αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ην άξζξν 148 ηνπ
Ν4412/2016 πνηληθέο ξήηξεο.
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Άπθπο 4ο Ππόγπαμμα καηαζκεςήρ ηος έπγος
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ εθπφλεζε - Πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (ρξνλνδηάγξακκα)
αληαπνθξηλνκέλνπ πξνο ηηο εθ ηεο παξνχζεο ππνρξεψζεηο, ην νπνίν ζα ππνβιεζεί ζηε Γηεπζχλνπζα
ην έξγν Υπεξεζία εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Τν ρξνλνδηάγξακκα απηφ ε δηεπζχλνπζα ή επηβιέπνπζα ππεξεζία νθείιεη λα εγθξίλεη ή δηνξζψζεη
κέζα ζε δέθα πέληε (15) κέξεο θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/16. Τν
ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ηκεκαηηθέο απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο πνπ
νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε θαη είλαη αλέθθιεηεο. Σην δηάζηεκα απηφ ν αλάδνρνο (εξγνιεπηηθή
επηρείξεζε) νθείιεη λα θάλεη έλαξμε εξγαζηψλ ησλ πξνθαηαξθηηθψλ ζηαδίσλ (πξνεηνηκαζία, ιήςε
δηαηνκψλ, θίλεζε δηαδηθαζίαο γηα ηε ιήςε ζρεηηθψλ αδεηψλ απφ Γεκν, Τξνραία, ΟΑΣΑ, ΓΔΗ θιπ,
δνθηκαζηηθέο ηνκέο) ή θαη ηνπ θπξίνπ έξγνπ ζε φηη αθνξά ή επεξεάδεηαη απφ ηα ζηάδηα ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Οη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ, είλαη νη ελδηάκεζνη ρξφλνη φπσο απηνί
αλαθέξνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο. Η πνηληθή ξήηξα ππέξβαζεο ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ νθεηιφκελεο ζε
απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ ζα επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141
ηνπ Ν4412/16 φπσο απηφο ηζρχεη.
Άπθπο 5ο Εγγςήζειρ-Αζθαλιζηήπιο ςμβόλαιο
Με ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο θαηαηίζεηαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην
άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/16.

Άπθπο 6ο Μελέηη ζςνθηκών καηαζκεςήρ ηος έπγος
Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλάδνρνπ πξνυπνζέηεη φηη έιαβε ππφςε ηνπ θαηά ηε ζχληαμε ηεο, ηηο
γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, δειαδή ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ηηο
απαηηνχκελεο κε θάζε κέζνλ κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ
θαηάζηαζε ησλ νδψλ, ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο νδνχ πξνζπειάζεσο, ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο ρεηξψλ,
λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θάζε άιιε ηνπηθή, εηδηθή θαη γεληθή
ζπλζήθε, ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη ηα νπνία κπνξεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν λα
επεξεάζνπλ ην θφζηνο ησλ έξγσλ θαη φηη ηα έξγα ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηε Σχκβαζε θαη ηε Μειέηε
πξνο ηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ν Αλάδνρνο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη αδεκίσο
γηα ην έξγν ζηελ ζχληαμε νπνίσλ πξφζζεησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο εθαξκνγήο απαηηεζνχλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
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Άπθπο 7ο Ημεπολόγιο
Ο Αλάδνρνο κεξηκλά ζηελ ηήξεζε Ηκεξνινγίνπ φπσο νξίδεηαη κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν.4412/16.
Άπθπο 8ο Γενικέρ ςποσπεώζειρ ανάδοσος-Πποδιαγπαθέρ
Οη γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλάδνρνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 138 ηνπ Ν 4412/16.
Πέξαλ απηψλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα:
- Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεσο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ζην εξγνηάμην, γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ
εξγαζίαο απφ αζηπλνκηθέο αξρέο, αλ απαηηείηαη, ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο
πνπ ηζρχνπλ, ηνπο εξγαηηθνχο λφκνπο ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θιπ.
- Σε δέθα πέληε (15) κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ
εξγνηαμίνπ ζην νπνίν λα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο, ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ εμνπιηζκνχ ησλ
κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (άξζξν
138ηνπ Ν. 4412/16).
- Nα ππνβάιιεη ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (εθφζνλ απαηηείηαη) ,ζε δχν (2 ) αληίγξαθα, ζηελ
Γηεπζχλνπζα ην έξγν Υπεξεζία κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ.
- Να παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ πιηθψλ κέρξη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, ησλ κεραληθψλ, ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηεο ελ γέλεη αζθαιείαο ηνπ
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ επηβιεπφλησλ θαη θάζε ηξίηνπ θαη λα εθηειεί επ’ απηνχ ηηο
νδεγίεο ηεο Δπηβιεπνχζεο Υπεξεζίαο, ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο, (ΣΑΥ, ΦΑΥ θιπ.)
θέξνληνο ηελ επζχλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφο γηα θάζε ζπλέπεηα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε κε
εθαξκνγή ηνπο.
- Οξηζκέλεο εξγαζίεο εθζθαθψλ θιπ ιφγσ παξνπζίαο αγσγψλ θνηλήο θαη ηδησηηθήο σθειείαο θαη
άιισλ εκπνδίσλ, πξέπεη λα εθηειεζζνχλ κε πξνζνρή δηα ρεηξφο απνθιεηφκελεο ηεο ρξήζεσο
κεραληθψλ κέζσλ. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απηψλ πξέπεη o εξγνιάβνο λα πάξεη ηα
απαξαίηεηα κέηξα (ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ, πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ, θαλψλ ηελ λχθηα) γηα λα
απνθεπρζεί νπνηνδήπνηε αηχρεκα ζηνπο εξγαδνκέλνπο δηαβάηεο, ηξνρνθφξα θιπ. θαη νπνηαδήπνηε
βιάβε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθειείαο, ππνλφκνπο, θαζψο θαη ηηο παξαθείκελεο νηθνδνκέο.
- Όηαλ είλαη εμαηξεηηθά επείγνπζεο νξηζκέλεο εηδηθέο εξγαζίεο θαη πξνθεηκέλνπ λα απνπεξαησζνχλ
γξήγνξα γηα λα πξνιεθζνχλ πηζαλά αηπρήκαηα ή δεκηέο ζην έξγν ηδίσο φηαλ αλακέλνληαη
δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εξγαζηεί ππεξσξηαθά Κπξηαθέο
θαη γηνξηέο εθφζνλ ηνλ δηαηάμεη ε Δπηβιέπνπζα Υπεξεζία θαη αθνχ κε δηθή ηνπ κέξηκλα πάξεη
άδεηα απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο.
- Γηα θάζε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, πξέπεη
πξνεγνχκελα λα ζπλελλνείηαη κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο Αζηπλνκίαο θαη Τξνραία Κηλήζεσο.
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θαζψο θαη κε ηνπο ΟΑΣΑ θαη ΔΘΔΛ γηα πηζαλή εθηξνπή ησλ δξνκνινγίσλ ηνπο. Να ηνπνζεηεί
πηλαθίδεο πνπ ζα θαζνδεγνχλ ηελ θπθινθνξία, λπθηεξηλά θσηεηλά ζήκαηα θιπ.
- Δπίζεο λα θάλεη πεξίθξαμε ζηηο ζέζεηο πνπ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη
πεδψλ θαη λα ηηο επηζεκαίλεη ηνπνζεηψληαο πηλαθίδεο, λπθηεξηλά ζήκαηα θιπ.
- Να εμαζθαιίζεη αζθαιή πεξάζκαηα, φπνπ ππάξρνπλ αθάιππηνη ηάθξνη θαη ζε επίθαηξα ζεκεία γηα
ηνπο δηαβάηεο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη κεηά απφ ππφδεημε ηνπ Δπηβιέπνληα.
- Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο εθπφλεζεο νπνηαζδήπνηε κειέηεο, ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηε ζπληάμεη άλεπ ηδηαηηέξαο ακνηβήο θαη ε ακνηβή ζπκπεξηιακβάλεηαη
αλνηγκέλε ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ.
- Μεξηκλά ψζηε φρη κφλν λα κελ ζηαζκεχνπλ νρήκαηα θ.ι.π. ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, αιιά θαη γηα ηελ
απνκάθξπλζε ηπρφλ ζηαζκεπφλησλ νρεκάησλ θ.ι.π. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο.
Τν έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ΔΤΔΠ, ηα αλαθεξφκελα ζηελ
Τ.Σ.Υ. φπξσο απηή έρεη εγθξηζεί θαη ηζρχεη
Άπθπο 9ο Πποκαηαβολέρ
Πξνθαηαβνιέο ζηνπο Αλαδφρνπο θαηαβάιινληαη κφλν αλ πξνβιέπνληαη απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο
Γεκνπξαζίαο θαη εθαξκφδνληαη γη απηέο ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 150 ηνπ Ν.4412/16.
Άπθπο 10ο Λογαπιαζμοί
Οη Λνγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη θάζε κήλα, εθηφο αλ πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά ε Σχκβαζε. Καηά ηα
ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο απφ ην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/16..
Σε θάζε Λνγαξηαζκφ ν Αλάδνρνο πξνζθνκίδεη ηηο απνδείμεηο ησλ ππνρξεσηηθψλ θαηαβνιψλ πξνο ηα
Τακεία θαη βεβαηψζεηο εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνο ηνλ Αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ ηνπ
ΙΚΑ γηα ην ζχλνιν, αλαθεθαιαησηηθά, ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πνζνχ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη
θξαηήζεηο είλαη: 1,00 % ππέξ ΤΣΜΔΓΔ, 0,6 %, 3 % θφξνο εξγνιάβνπ, 0,5 % ππέξ Δ.Μ.Π. θαη
ραξηφζεκν 2,4 % ζηηο θξαηήζεηο ΤΣΜΔΓΔ, ΔΜΠ, 6% θ.ι.π.
Άπθπο 11 o Γενικά έξοδα και όθελορ ηος επγολάβος
Γηα ηα γεληθά έμνδα ηνπ εξγνιάβνπ θαη ην φθεινο ηνπ πξνζηίζεηαη πνζνζηφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηεο κειέηεο πνζνζηφ 18 % .
Άπθπο 12ο Ειδικέρ Δαπάνερ πος βαπύνοςν ηον ανάδοσο
Σηα γεληθά έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζην γεληθφ ηνπ φθεινο, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 10,
πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ δαπάλεο.
α) Όιεο νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλάδνρνπ φπσο αλαθέξνληαη
ζην πξνεγνχκελν άξζξν 8.
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β) Η δεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο.
γ) Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ πνπ ζα απαηηεζεί γηα λα δηαπηζησζεί ε
θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειέζζεθε, ηεο
δηαπίζησζεο ησλ δηαηνκψλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ Τερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ ηνπ Υπ.Υπν.Με.Γη., ησλ ΔΤΔΠ θαη ησλ Δγθπθιίσλ θαη δηαηάμεσλ ηνπ
Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
Σεκεηψλεηαη φηη ε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα:
1. Να θάλεη δεηγκαηνιεςίεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ΔΤΔΠ Ο αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά γηα ηε ιήςε ησλ δνθηκίσλ θαη λα ζηέιλεη ηα δείγκαηα γηα έιεγρν
ζην ΚΔΓΔ ή ην ΠΔΓΔ ή ζε ηδησηηθφ εξγαζηήξην αλαγλσξηζκέλν απφ ην Υπ.Υπν.Με.Γη. Κάζε
είδνο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο δεηγκαηνιεςίεο βαξχλεη εμνινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν.
2. Να ειέγρεη παξαζηαηηθά ζηνηρεία γηα ηα ζπζζσκαησκέλα ζην έξγν πιηθά (ηηκνιφγηα, δειηία
απνζηνιήο θ.ι.π. ).
δ) Η

ζχληαμε

ηεπρψλ

Αλαιπηηθψλ

Δπηκεηξήζεσλ,

Πξσηνθφιισλ,

ζρεδίσλ

εθαξκνγήο,

Ηκεξνινγίνπ, δαθηπινγξαθήζεηο θαη θσηνηππίεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, θαζψο θαη ε εθηχπσζε
Λνγαξηαζκψλ ή Σπγθξηηηθψλ Πηλάθσλ κε κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα ηεο Γηεπζχλνπζαο
Υπεξεζίαο.
ε) 1. Η θσηνγξάθεζε ζε δηάθνξα ζηάδηα ηνπ έξγνπ ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ε εθηχπσζε νξηζκέλσλ
απφ απηέο ζχκθσλα κε επηινγή ηεο Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο.
2. Η βηληενζθφπεζε ζε δηάθνξα ζηάδηα ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Υπεξεζίαο

Άπθπο 13ο Άδειερ
Η θξνληίδα γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνηαζδήπνηε άδεηαο, εθ’ φζνλ απαηηεζεί, θαη ε δαπάλε γηα ηελ
έθδνζε απηήο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Άπθπο 14ο Εςθύνη ηος Ανάδοσος για ηην εθαπμογή ηηρ μελέηηρ και για ηην ποιόηηηα ηος
έπγος.
Σχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο,
φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ έξγσλ κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο. Ο πάζεο
θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ Υπεξεζία δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν
απφ ηελ επζχλε απηή.
Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμ’ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο, γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη, ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ινηπψλ ζπκβαηηθψλ
ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.
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Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ην άξζξν 138 ηνπ Ν4412/16.
Άπθπο 15ο Σποποποίηζη πποϋπολογιζμού
Όια ηα φξηα ή πνζνζηά ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/16 (απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ, λέεο εξγαζίεο)
αλαθέξνληαη ζηα αξρηθά πνζά θαη ηηκέο ηεο ζχκβαζεο καδί κε ηα απξφβιεπηα, κεησκέλα θαηά ην
θαη’ εθηίκεζε ηεο Υπεξεζίαο πνζφ γηα αλαζεψξεζε ηηκψλ, πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ
κειέηεο.
Άπθπο 16ο Διεύθςνζη ηων έπγων από ηον ανάδοσο - Πποζωπικό ανάδοσος.
Τν έξγν δηεπζχλεηαη είηε απηνπξνζψπσο απφ ηνλ αλάδνρν είηε απφ πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν ηνπ
απνδεθηνχ απφ ηελ Υπεξεζία, πνπ θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 139 ηνπ Ν4412/16 πξέπεη λα είλαη
Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο ή Μεραληθφο Τ.Δ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ην αλαγθαίν ηερληθφ –
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (Γηπισκαηνχρνη Μεραληθνί, Μεραληθνί ΤΔ, Δξγνδεγνί θαη ινηπνί Τερληθνί
θαη Γηνηθεηηθνί- Οηθνλνκηθνί ππάιιεινη).
Όινη νη παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη κε ηελ έγθξηζε ηεο Υπεξεζίαο.
Η Γηεπζχλνπζα ην έξγν Υπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην
εξγνηάμην νπνηνπδήπνηε απαζρνινπκέλνπ ζ’ απηφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνλ ζεσξήζεη αθαηάιιειν
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε
άδεηαο ε νπνία είλαη θαηά λφκνπ απαξαίηεηε, θαζηζηάκελνο θαηά λφκν νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά
ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ.
Άπθπο 17ο Επγαζίερ ηος εκηελούνηαι από ηην ςπηπεζία ή άλλοςρ αναδόσοςρ
Φθοπέρ από εγκαηαζηάζειρ και από ηον ανάδοσο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε ηνπ απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν θχξηνο ηνπ
έξγνπ, λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε ηνπο κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί (π.ρ. ηθξηψκαηα θιπ) θαη λα
ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εθηεινχκελσλ απ’ απηφλ εξγαζηψλ, νχησο ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε
εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο.
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε θαη κε κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν, νπψλ θσιηψλ θαη απιαθψλ ζε
θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ.
Οπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκηά πνπ πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζε νπνηαδήπνηε
θαηαζθεπή, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλαθέξεη
ηηο θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ δεκηά ή ηε θζνξά ζηελ πξνηέξα ηνπο θαηάζηαζε.
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Άπθπο 18ο κςποδέμαηα
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Τερλνινγίαο
ζθπξνδέκαηνο θαηά ην ρξφλν ηεο Γεκνπξαζίαο.
Η αλάκημε ησλ πιηθψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε κεραληθφ αλακηθηήξα,
απφδνζεο πνιιαπιαζίνπ αθεξαίνπ ζάθνπ ηζηκέληνπ.
Οη θάζε είδνπο δαπάλεο ειέγρσλ θαη πξνειέγρσλ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. Όκνηα ηνλ
αλάδνρν βαξχλνπλ θαη φιεο νη απνδεκηψζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Τερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο.
Η ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο φισλ ησλ νπιηζκέλσλ ηκεκάησλ θαηαζθεπήο ζα γίλεηαη κε ρξήζε
δνλεηψλ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ αλάδνρνπ ιφγσ ρξήζεσο δνλεηψλ, ε νπνία ζεσξείηαη φηη
πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ θαη ζηα θαη’ απνθνπή ηκήκαηα ηνπ έξγνπ.
Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα εθηεινχληαη δνθηκέο αληνρήο κε ιήςε δνθηκίσλ θαηά ηε
δηάζηξσζή ηνπ. Η ιήςε θαη νη δνθηκέο ησλ δνθηκίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε δαπάλεο ηνπ αλάδνρνπ
κε ηελ παξνπζία θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο ιήςε ππξήλσλ (θαξφησλ) θαηαζθεπψλ απφ
ζθπξφδεκα θαη δνθηκή ηεο αληνρήο ηνπο Θα γίλεηαη κε δαπάλεο ηνπ αλάδνρνπ θαηφπηλ εληνιήο ηεο
Υπεξεζίαο.

Άπθπο 19ο Σπόπορ επιμεηπήζεων επγαζιών
Ωο ηξφπνο επηκέηξεζεο ησλ δηάθνξσλ εηδψλ εξγαζηψλ ηζρχεη o θαζνξηδφκελνο απφ ηνπο γεληθνχο
θαη εηδηθνχο φξνπο ηνπ ηξφπνπ επηκέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ εληαίσλ ηηκνινγίσλ.
Κάζε είδνο εξγαζίαο γηα ηελ νπνία δελ νξίδεηαη ηδηαίηεξνο ηξφπνο επηκέηξεζεο επηκεηξείηαη θαη
πιεξψλεηαη θαηά ηελ πξαγκαηηθψο εθηειεζζείζα πνζφηεηα (m3, m2, mm θιπ) κε ιακβαλνκέλνπ
ππφςε ηπρφλ αληηζέησλ ζπλεζεηψλ.
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ε ηηκή ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο( απφμεζε αζθαιηηθνχ
ηάπεηα αζηηθήο νδνχ κε ρξήζε θξέδαο), αθνξά θξεδάξηζκα ζε πάρνο πέληε εθαηνζηψλ. Τπρφλ
ιηγφηεξν ή επηπιένλ πάρνο θξεδαξίζκαηνο ζα πιεξψλεηαη αλαινγηθά πξνο ηε βαζηθή ηηκή ηνπ
άξζξνπ.
Άπθπο 20ο Απολογιζηικέρ επγαζίερ.
Η Υπεξεζία δχλαηαη λα επηβάιεη ζηνλ αλάδνρν ηελ απνινγηζηηθή εθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε
ην άξζξν 154 ηνπ Ν4412/16.
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Άπθπο 21ο Δοκιμέρ Εγκαηαζηάζεων
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά ηελ νιηθή πεξάησζε, ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα θάλεη κε δηθά
ηνπ κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο (ζ’ απηέο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ
θαπζίκσλ δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θεληξηθήο ζέξκαλζεο) ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο, νη νπνίεο ζα
επαλαιακβάλνληαη κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ ηνπο, νπφηε θαη ζα
ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ
αλάδνρν θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο.
Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο, λα
ζπληάμεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή θαη λα ππνβάιεη ζηελ επίβιεςε ζε δχν (2) αληίγξαθα, πιήξεηο θαη
ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
εθηειέζηεθαλ απ’ απηφλ. Μηα ζεηξά απφ ηηο νδεγίεο απηέο θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηεο επίβιεςεο
ελψ ε άιιε δηαβηβάδεηαη ζην αξρείν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, λα δηδάμεη ζην πξνζσπηθφ
ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ηε ρξήζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Καηά ην ρξφλν ηεο εγγχεζεο ν εξγνιάβνο νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά δηαζηήκαηα ηηο
εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή γη απηφ.
Σε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιάβε ή δεκηά γηα ηελ νπνία επζχλεηαη ν ίδηνο, κέζα
ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξηζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα
εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε απηή απ’ επζείαο, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
Γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεραλεκάησλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πεξηνξηζηεί ζηνλ εληφο
ηνπ θηηξίνπ ρψξνπ, πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε θαη λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα
κελ παξεκπνδίδεηαη ε εληφο ηνπ θηηξίνπ θπθινθνξία ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ
εξγνιαβηψλ.
Άπθπο 22ο Μηηπώο έπγος
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή
παξαιαβή, λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε δχν (2) αληίγξαθα ζηελ Υπεξεζία ην
κεηξψν ηνπ έξγνπ.
Άπθπο 23ο Σοποθέηηζη πινάκων
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εληφο (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
λα ηνπνζεηεί ζε εκθαλείο ζέζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ κία (1) ηνπιάρηζηνλ πηλαθίδα ζχκθσλα κε ην
ζπλεκκέλν ζρέδην (1) θαη νη νπνίεο ζα παξακέλνπλ ζην έξγν κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ.

8

Σε αλάινγεο πεξηπηψζεηο ζα ηνπνζεηείηαη πηλαθίδα κε ηνλ αξηζκφ εθδφζεσο νηθνδνκηθήο άδεηαο
(ζρ. 3) ή θαη θηλεηέο πηλαθίδεο (ζρ.2) ζε ππθλά δηαζηήκαηα (αξρή-ηέινο ηνπ έξγνπ θαη ζε θάζε
δηαζηαχξσζε).

Άπθπο 25ο Τγιεινή και Αζθάλεια
Τπενθσμίζεηαι όηι ο Ανάδοτος είναι ο μόνος και αποκλειζηικά σπεύθσνος για ηην αζθάλεια
ηφν εργαζομένφν και είναι δική ηοσ εσθύνη η λήυη μέηρφν αζθαλείας και η πιζηή ηήρηζη
ηης ζτεηικής νομοθεζίας αζθαλείας.
Η Υπεξεζία κπνξεί λα ειέγρεη ηα κέηξα αζθαιείαο ηνπ Αλαδφρνπ ζηα έξγα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ Σρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Υγείαο, θαη λα δεηά πξφζζεηα ή ελαιιαθηηθά κέηξα αλ ην θξίλεη
απαξαίηεην ή αλ ζεσξεί φηη ν ηειεπηαίνο δελ ηεξεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη ή φηη ηα
ηεξνχκελα είλαη αλεπαξθή, ρσξίο απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ ζχκθσλα κε
ην λφκν θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη ρσξίο λα δίλεη ζ’ απηφλ δηθαίσκα πξφζζεηεο απνδεκίσζεο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο,
Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά, θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο :
1. Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177Α/18.10.85) «Υγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ»
2. Π.Γ. 17/96 (ΦΔΚ 11Α/96) «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ»
3. Π.Γ. 294/88 (ΦΔΚ 138Α/88) «Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ
εξγαζίαο θιπ.»
4. Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212Α/96) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα
εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία
92/57/ΔΟΚ»
5. Ν. 1396/83 (ΦΔΚ 126Α/15.09.83) «Υπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο
νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα »
6. Π.Γ. 447/75 (ΦΔΚ 142Α/75) «Πεξί αζθαιείαο ησλ ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αζρνινπκέλσλ
κηζζσηψλ»
7. Π.Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193Α/80) «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ
εξγαζηψλ»
8.

Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΚ 260Α/81) «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε
εξγνζηάζηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ»

9. Ν. 1430/84 (ΦΔΚ 49Α/84) « Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο Σχκβαζεο Δξγαζίαο πνπ αθνξά ηηο
δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ.»
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10. Π.Γ. 395/94 (ΦΔΚ 220Α/94) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ»
11. Π.Γ. 396/94 (ΦΔΚ 220/94) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απ’
ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο
ηελ νδεγία 89/656/ΔΟΚ»
12. Π.Γ. 105/95 (ΦΔΚ 67Α/95) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ»
13. Π.Γ. 77/93 (ΦΔΚ 34Α/93) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη
βηνινγηθνχο παξάγνληεο θιπ., ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ Σπκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ»
14. Π.Γ. 399/94 (ΦΔΚ 221Α/94) «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη
κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ
νδεγία 90/94/ΔΟΚ»
15. Π.Γ. 77/93 (ΦΔΚ 34Α/93) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ
ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο
νδεγίεο 90/679/ΔΟΚ θαη 93/88/ΔΟΚ»
16. Π.Γ. 70α/1988 (ΦΔΚ 31Α/17.02.88) «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην
θαηά ηελ εξγαζία»
17. Π.Γ. 85/91 (ΦΔΚ 38Α/18.03.1991) «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ
δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ
νδεγία 86/188/ΔΟΚ»
18. Π.Γ. 397/94 (ΦΔΚ 221Α/94) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ
ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή
ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 90/269/ΔΟΚ»
19. Π.Γ. 16/96 (ΦΔΚ 10Α/96) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ»
20. Τερληθή πξνδηαγξαθή Σήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Οδηθψλ Έξγσλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ
πεξηνρψλ ( ΓΙΠΑΓ/νηθ502/1.7.2003 – ΦΔΚ 946Β΄/9.7.2003)
Σχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο, ν Αλάδνρνο, κεηαμχ άιισλ, νθείιεη :
i. Να παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ππεξεζίεο Τερληθνχ Αζθαιείαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο, ζχκθσλα
κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ν. 1568/85 θαη ηνπ Π.Γ. 17/96.
ii. Να ηεξεί επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο ην νπνίν ζα πξνκεζεπηεί απφ
ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο.
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iii. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηελ εθ
ησλ πξνηέξσλ Γλσζηνπνίεζε Έλαξμεο Δξγαζηψλ, πνπ ζα έρεη θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ην Π.Γ.
305/96.
iv. Να νξίζεη Σπληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ. 305/96
v. Να ππνβάιεη ην Σρέδην Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ηνπ έξγνπ κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφ
δηακνξθψλεηαη απφ ηε κειέηε ησλ ζπλζεθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ρξνληθφ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ κε ηελ
παξάδνζε ηνπ έξγνπ. Δπίζεο λα ελεκεξψλεη, ζπκπιεξψλεη θαη λα ηξνπνπνηεί ην Σρέδην θαη ην
Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Υγείαο θάζε θνξά πνπ πξνθχπηνπλ λέα ζηνηρεία.
vi. Να εθαξκφδεη έλα νινθιεξσκέλν Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε
ζε ζέκαηα φπσο :
- Πνιηηηθή Αζθαιείαο
- Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη ππεπζπλνηήησλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο
- Παξαθνινχζεζε αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ
- Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ
- Αλαζεψξεζε Σρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Υγείαο
- Παξαθνινχζεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο
Άπθπο 26ο Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Σε θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.
4412/2016 θ.ι.π. δηαηάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε Γεκ. Έξγσλ.
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