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ΓΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΓΩΓΩΝ

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
SOFOKLIS
TSIRANTONAKIS
Ημερομηνία:

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ
Άνζνμ 1μ: Ακηηθείμεκμ Γηδηθήξ ογγναθήξ Τπμπνεχζεςκ
Άνζνμ 2μ: Ακηηθείμεκμ ηεξ ενγμιαβηθήξ ζφμβαζεξ
Άνζνμ 3μ: Γθανμμζηέα κμμμζεζία
Άνζνμ 4μ: Τπμγναθή ζφμβαζεξ θαηαζθεοήξ
Άνζνμ 5μ: Γεκηθέξ οπμπνεχζεηξ ημο ακαδυπμο
Άνζνμ 6μ: Δηεφζοκζε ημο ένγμο απυ πιεονάξ ακαδυπμο
Άνζνμ 7μ: Πνυγναμμα θαηαζθεοήξ ημο ένγμο
Άνζνμ 8μ: Πνυγναμμα πμηυηεηαξ ένγςκ (Π.Π.Γ.)
Άνζνμ 9μ: Δημίθεζε ημο ένγμο – επίβιερε απυ ηεκ οπενεζία
Άνζνμ 10μ: Κμηκμπμίεζε ζημκ ακάδμπμ-εθπνμζχπεζε
Άνζνμ 11μ: Απαηημφμεκα μέηνα αζθάιεηαξ θαη ογείαξ ζημ ενγμηάλημ.
Άνζνμ 12μ: Ημενμιυγημ ένγμο
Άνζνμ 13μ: Πνμζεζμίεξ – πμηκηθέξ νήηνεξ
Άνζνμ 14μ: Πνμθαηαβμιή - πνημ
Άνζνμ 15μ: Γπημεηνήζεηξ
Άνζνμ 16μ: Λμγανηαζμμί - πηζημπμηήζεηξ
Άνζνμ 17μ: Απμιμγηζηηθέξ ενγαζίεξ
Άνζνμ 18μ: Ακαζεχνεζε ηημχκ
Άνζνμ 19μ: Αολμμείςζε ενγαζηχκ – κέεξ ενγαζίεξ & επείγμοζεξ πνυζζεηεξ
ενγαζίεξ
Άνζνμ 20μ: Βιάβεξ ζηα ένγα – ακαγκχνηζε απμδεμηχζεςκ
Άνζνμ 21μ: Αθαηαιιειυηεηα οιηθχκ – ειαηηχμαηα
Άνζνμ 22μ: Έθπηςζε ημο ακαδυπμο
Άνζνμ 23μ: Δηαθμπή ενγαζηχκ – δηάιοζε ζφμβαζεξ
Άνζνμ 24μ: Τπμθαηάζηαζε – πηχπεοζε - ζάκαημξ
Άνζνμ 25μ: Καηαζθεοαζηηθή θμηκμπναλία - οπενγμιαβία
Άνζνμ 26μ: Μεηνχμ ένγμο (υπςξ θαηαζθεοάζηεθε)
Άνζνμ 27μ: Καηαζθεοαζηηθά ζπέδηα –ιήρε θςημγναθηχκ
Άνζνμ 28μ: Γνγαζίεξ πμο εθηειμφκηαη απυ ηεκ Τπενεζία ή άιιμοξ ακαδυπμοξ
-Φζμνέξ απυ εγθαηαζηάζεηξ θαη απυ ημκ ακάδμπμ
Άνζνμ 29μ: Βεβαίςζε πενάηςζεξ ενγαζηχκ
Άνζνμ 30μ: Πνμζςνηκή παναιαβή
Άνζνμ 31μ: Τπμπνεςηηθή ζοκηήνεζε ένγςκ
Άνζνμ 32μ: Ονηζηηθή παναιαβή
Άνζνμ 33μ: Δημηθεηηθή παναιαβή γηα πνήζε
Άνζνμ 34μ: Δηαθμνέξ – αίηεζε ζεναπείαξ
Άνζνμ 35μ: Αζθάιηζε
Άνζνμ 36μ: Ακάιερε θηκδφκςκ θαη εοζφκεξ
Άνζνμ 37μ: Σειηθέξ δηαηάλεηξ

ΆΞΘΞΜ 1μ : ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΓΖΔΖΗΕΟ ΟΡΓΓΞΑΦΕΟ ΡΝΜΞΓΩΟΓΩΚ
Σμ ηεφπμξ ηεξ Γηδηθήξ ογγναθήξ Τπμπνεχζεςκ πενηιαμβάκεη ημοξ ζομβαηηθμφξ υνμοξ ζφμθςκα με
ημοξ μπμίμοξ πνυθεηηαη κα θαηαζθεοαζηεί ημ ακςηένς ένγμ ζε ζοκδοαζμυ θαη πνμξ ημοξ οπυιμηπμοξ
υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ θαη ηςκ ιμηπχκ ζομβαηηθχκ ηεοπχκ θαη πνμξ ηα ζπέδηα θαη δηαγνάμμαηα ηεξ
μειέηεξ θαη ηςκ ηοπυκ μειεηχκ πμο ζα απαηηεζμφκ θαη πμο ζα ζοκηάλεη μ Ακάδμπμξ θαη ζα εγθνίκεη ε
Τπενεζία, θαζχξ θαη ηεξ Γνγμιαβηθήξ φμβαζεξ πμο ζα θαηανηηζζεί θαη πνυθεηηαη κα γίκεη ε
εθηέιεζε ημο ένγμο.
ΆΞΘΞΜ 2μ: ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΠΕΟ ΓΞΓΜΘΑΒΖΗΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ
Η Γνγμιαβία πμο ζα ζοζηαζεί με ηεκ φμβαζε πενηιαμβάκεη

Εργασίες άμεσης αποκατάστασης βατότητας.
Στους πιο κάτω αναγραφόμενους δρόμους περιοχές του

Φραγκοκαστέλλου

(βλέπε

οριζοντιογραφια 1 ,οριζοντιογραφια 2 )Δήμου Σφακίων .
που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Σφακίων ., απαιτούνται άμεσες εργασίες
αποκατάστασης βατότητας δηλ.
δηλαδή εργασίες χωματουργικές για την εξομάλυνση των οδών αφού προηγηθεί
απομάκρυνση φερτών υλών από το κατάστρωμα των δρόμων , άρση καταπτώσεων,
απόφραξη χαντακιών και οχετών αποχέτευσης ομβρίων, απομάκρυνση πεσόντων δένδρων
,κατακρημνίσεις βραχώδων εδαφων με χρήση των κατάλληλων δομικών μηχανημάτων
φροντίζοντας ταυτόχρονα να αποφευχθεί περιβαλλοντική αλλοίωση της περιοχής.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος των φερτών υλών στα καταστρώματα των
δρόμων, προέρχεται από την έκπλυση επιφανειακών εδαφικών στρωμάτων των
παρακείμενων παροδίων χωραφιών.
Εργασίες οδοστρωσίας
Περιλαμβάνεται η κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ
από θραυστα αδρανή υλικά σταθεροποιούμενου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-0300
Ασφαλτόστρωση των παραπάνω οδών
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφανείας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίαςσυμπυκνωμένου πάχους 0,05 με χρήση κοινής ασφάλτου

Οη ενγαζίεξ πμο ζα εθηειεζζμφκ είκαη αοηέξ πμο πενηγνάθμκηαη ζηε Σεπκηθή Έθζεζε ημο ένγμο.
ΆΞΘΞΜ 3μ : ΓΦΑΞΙΜΟΠΓΑ ΚΜΙΜΘΓΟΖΑ
Γηα ηε δεμμπνάηεζε ημο ένγμο, ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ θαη ηεκ θαηαζθεοή ημο, εθανμυδμκηαη μη
δηαηάλεηξ ηςκ παναθάης κμμμζεηεμάηςκ:
 Σμο Ν. 4412/2016 (ΦΓΚ Α’ 147) «Δεμυζηεξ ομβάζεηξ Ένγςκ, Πνμμεζεηχκ θαη Τπενεζηχκ
(πνμζανμμγή ζηηξ Οδεγίεξ 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)»
 Σςκ άνζνςκ 80-110 ημο Ν. 3669/2008 (ΦΓΚ Α’ 116) «Κφνςζε ηεξ Κςδηθμπμίεζεξ ηεξ
κμμμζεζίαξ θαηαζθεοήξ δεμμζίςκ ένγςκ» (ΚΔΓ)
 Σμο Ν. 4278/2014 (ΦΓΚ Α’ 157) θαη εηδηθυηενα ημ άνζνμ 59 «Άνζε πενημνηζμχκ ζομμεημπήξ
ενγμιεπηηθχκ επηπεηνήζεςκ ζε δεμυζηα ένγα ».
 Σμο Ν. 4250/2014 «Δημηθεηηθέξ Απιμοζηεφζεηξ - Καηανγήζεηξ, ογπςκεφζεηξ Νμμηθχκ
Πνμζχπςκ θαη Τπενεζηχκ ημο Δεμμζίμο Σμμέα - Σνμπμπμίεζε Δηαηάλεςκ ημο π.δ. 318/1992
(ΦΓΚ .Α' 161) θαη ιμηπέξ νοζμίζεηξ» (ΦΓΚ Α’ 74) θαη εηδηθυηενα ημ άνζνμ 1 αοημφ.








Σμο Ν. 4129/13 (ΦΓΚ Α' 52): «Κφνςζε ημο Κχδηθα Νυμςκ γηα ημ Γιεγθηηθυ οκέδνημ».
Σμο Ν. 4013/2011 (ΦΓΚ Α’ 204) «φζηαζε εκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ
θαη Κεκηνηθμφ Ηιεθηνμκηθμφ Μεηνχμο Δεμμζίςκ ομβάζεςκ…»
Σμο Ν. 3861/2010 (ΦΓΚ Α’ 112) «Γκίζποζε ηεξ δηαθάκεηαξ με ηεκ οπμπνεςηηθή ακάνηεζε
κυμςκ θαη πνάλεςκ ηςκ θοβενκεηηθχκ, δημηθεηηθχκ θαη αοημδημηθεηηθχκ μνγάκςκ ζημ
δηαδίθηομ "Πνυγναμμα Δηαφγεηα" θαη άιιεξ δηαηάλεηξ»
Σμο Ν. 3548/2007 (ΦΓΚ Α’ 68) «Καηαπχνηζε δεμμζηεφζεςκ ηςκ θμνέςκ ημο Δεμμζίμο ζημ
κμμανπηαθυ θαη ημπηθυ Σφπμ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ».
Οη δηαηάλεηξ ημο Ν. 2859/2000 (ΦΓΚ Α’ 248) «Κφνςζε Κχδηθα Φυνμο Πνμζηηζέμεκεξ
Αλίαξ»

Ωξ πνμξ ηα απμθαηκυμεκα υνγακα ηζπφμοκ μη δηαηάλεηξ ηςκ :
1) Π.Δ. 171/1987 «Όνγακα πμο απμθαζίδμοκ θαη γκςμμδμημφκ θαη εηδηθέξ νοζμίζεηξ ζε ζέμαηα ένγςκ
πμο εθηειμφκηαη απυ Ονγακηζμμφξ Σμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ (Ο.Σ.Α.) θαη άιιεξ ζπεηηθέξ νοζμίζεηξ»
(Φ.Γ.Κ. 84Α΄/2.06.1987) υπςξ εθάζημηε ηζπφεη (εθηυξ ηςκ θαηανγμφμεκςκ δηαηάλεχκ ημο ζφμθςκα
με ημ άνζνμ 377 ημο Ν. 4412/2016),
2) Ν. 3463/2006 «Κφνςζε ημο Κχδηθα Δήμςκ θαη Κμηκμηήηςκ» (Φ.Γ.Κ. 114Α΄/8.06.2006), υπςξ
εθάζημηε ηζπφεη ζε ζοκδοαζμυ με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Ν 3852/2010 «Νέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ
Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ - Πνυγναμμα Καιιηθνάηεξ» (ΦΓΚ 87Α/7-6-2010)
υπςξ εθάζημηε ηζπφεη (εθηυξ ηςκ θαηανγμφμεκςκ δηαηάλεχκ ημοξ ζφμθςκα με ημ άνζνμ 377 ημο Ν.
4412/2016).
Οη ζε εθηέιεζε ηςκ ακςηένς δηαηάλεςκ εθδμζείζεξ θακμκηζηηθέξ πνάλεηξ1, θαζχξ θαη ιμηπέξ
δηαηάλεηξ πμο ακαθένμκηαη νεηά ή απμννέμοκ απυ ηα μνηδυμεκα ζηα ζομβαηηθά ηεφπε ηεξ πανμφζαξ
ενγμιαβίαξ θαη γεκηθυηενα θάζε δηάηαλε (Νυμμξ, Π.Δ., Τ.Α.) θαη ενμεκεοηηθή εγθφθιημξ πμο δηέπεη
ηεκ ακάζεζε θαη εθηέιεζε ημο ένγμο ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ, έζης θαη ακ δεκ ακαθένμκηαη νεηά
παναπάκς.

ΆΞΘΞΜ 4μ : ΡΝΜΓΞΑΦΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ ΗΑΠΑΟΗΓΡΕΟ
Ο μεημδυηεξ είκαη οπμπνεςμέκμξ, έπεηηα απυ πνυζθιεζε ηεξ Δηεοζφκμοζαξ Τπενεζίαξ κα
πνμζέιζεη ζηεκ έδνα ηεξ Δηεοζφκμοζαξ Τπενεζίαξ, πνμζθμμίδμκηαξ ηεκ εγγοεηηθή επηζημιή πμο
μνίδεη ε Δηαθήνολε, γηα κα οπμγνάρεη ηεκ φμβαζε Γνγμιαβίαξ.
Ακ μ μεημδυηεξ δεκ πνμζέιζεη γηα ηεκ οπμγναθή ηεξ φμβαζεξ μέζα ζηεκ πνμζεζμία πμο
μνίδεηαη ζηεκ εηδηθή πνυθιεζε ή δεκ πνμζθμμίζεη ηηξ απαηημφμεκεξ εγγοήζεηξ γηα ηεκ θαιή εθανμμγή
ηεξ φμβαζεξ, θενφζζεηαη έθπηςημξ. ηεκ πενίπηςζε αοηή, πνηκ απυ ηεκ έθπηςζε, δεκ απαηηείηαη
θμηκμπμίεζε εηδηθήξ πνυζθιεζεξ θαη θαηαπίπηεη οπέν ημο ένγμο ε εγγφεζε ζομμεημπήξ ζηε
Δεμμπναζία ςξ εηδηθή πμηκή. Η έθπηςζε θενφζζεηαη με απυθαζε ηεξ Δηεοζφκμοζαξ Τπενεζίαξ εκχ
θαηά ηεξ απυθαζεξ μ ακάδμπμξ μπμνεί κα οπμβάιιεη έκζηαζε ζε ακαηνεπηηθή πνμζεζμία δέθα εμενχκ
απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ζε αοηυκ ηεξ απυθαζεξ. Η εμπνυζεζμε οπμβμιή έκζηαζεξ ακαζηέιιεη ηεκ
έθπηςζε εκχ επί ηεξ έκζηαζεξ απμθαίκεηαη μνηζηηθά ε Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή, ςξ Πνμσζηάμεκε Ανπή.
Καηά ηεκ οπμγναθή ηεξ φμβαζεξ μ Ακάδμπμξ δειχκεη ηεκ έδνα ηεξ επηπείνεζεξ ημο θαη ηεκ
αθνηβή Δηεφζοκζε ηεξ. Γίκαη οπμπνεςμέκμξ κα δειχκεη έγγναθα θάζε μειιμκηηθή μεηαβμιή, μέπνη ηεκ
πιήνε εθθαζάνηζε ηεξ Γνγμιαβηθήξ ζφμβαζεξ, αιιηχξ θάζε θμηκμπμίεζε πμο γίκεηαη ζηεκ Δηεφζοκζε

1

Γλαθμιμοζμφκ κα ηζπφμοκ θαη μη θακμκηζηηθέξ πνάλεηξ ζε εθηέιεζε δηαηάλεςκ ημο Ν. 3669/2008 πμο
θαηανγήζεθακ δοκάμεη ημο άνζνμο 377 παν.1 πεν (31) Ν 4412/2016 εθυζμκ δεκ ένπμκηαη ζε ακηίζεζε με αοηυκ (πνβι
αηηημιμγηθή έθζεζε άνζνμο 376 Ν. 4412/2016).

πμο έπεη ανπηθά δειχζεη δηαηενεί υια ηα κυμημα απμηειέζμαηα ηεξ. Ο Ακάδμπμξ είκαη επίζεξ
οπμπνεςμέκμξ κα δειχζεη εγγνάθςξ γηα ηεκ παναιαβή ηςκ εγγνάθςκ, ελμοζημδμηεμέκμ πνμξ ημφημ
πνυζςπμ, θάημηθμ ηεξ Έδναξ ηεξ Δηεοζφκμοζαξ Τπενεζίαξ, ημ μπμίμ εγθνίκεηαη απυ ηε Δηεοζφκμοζα
Τπενεζία. Η δήιςζε ημο ακαδυπμο ζοκμδεφεηαη απυ δήιςζε θαη ημο ελμοζημδμημφμεκμο πνμζχπμο υηη
απμδέπεηαη ημκ γεκυμεκμ δημνηζμυ ημο θαη ζηε ζοκεπεία θάζε θμηκμπμίεζε πνμξ αοηυκ ζεςνείηαη υηη
γίκεηαη ζημκ Ακάδμπμ. Ακηηθαηάζηαζε ημο πνμζχπμο αοημφ είκαη δοκαηή με ακάιμγε εθανμμγή ηεξ
παναπάκς δηαδηθαζίαξ. Η ακηηθαηάζηαζε ηζπφεη μυκμ μεηά ηεκ απμδμπή ημο κέμο πνμζχπμο απυ ηε
δηεοζφκμοζα οπενεζία. Η Δηεοζφκμοζα Τπενεζία έπεη πάκημηε ημ δηθαίςμα κα δεηά ηεκ ακηηθαηάζηαζή
ημο, ακ αοηυξ ανκεζεί ηεκ παναιαβή εγγνάθςκ ή απμοζηάδεη ζοζηεμαηηθά απυ ηεκ έδνα ημο ή γεκηθά
θνηζεί αθαηάιιειμξ. ηεκ πενίπηςζε αοηή μ ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα μνίζεη πςνίξ θαμηά
θαζοζηένεζε κέμ ελμοζημδμηεμέκμ πνυζςπμ.

ΆΞΘΞΜ 5μ : ΓΓΚΖΗΓΟ ΡΝΜΞΓΩΟΓΖΟ ΠΜΡ ΑΚΑΔΜΜΡ
Μειέηε θαη γκχζε ηςκ ζοκζεθχκ θαηαζθεοήξ
H ζομμεημπή ζηεκ δεμμπναζία με ηεκ οπμβμιή πνμζθμνάξ απμηειεί αμάπεημ ηεθμήνημ, υηη μ
ακάδμπμξ έπεη επηζθεθζεί θαη ειέγλεη ηε θφζε θαη ηεκ ημπμζεζία ημο ένγμο θαη έπεη πιήνε γκχζε
ηςκ γεκηθχκ θαη ημπηθχκ ζοκζεθχκ θαηαζθεοήξ αοημφ θονίςξ ζε υηη αθμνά ηηξ ηδηαηηενυηεηεξ
θαηαζθεοήξ ημο ένγμο, ημοξ επηηνεπυμεκμοξ πνυκμοξ δηαθμπήξ ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ εγθαηαζηάζεςκ,
ηηξ πάζεξ θφζεξ πεγέξ ιήρεξ οιηθχκ, ζέζεηξ πνμζςνηκήξ ή μνηζηηθήξ απυζεζεξ πνμσυκηςκ εθζθαθήξ,
ηηξ μεηαθμνέξ, ηε δηάζεζε, δηαπείνηζε θαη απμζήθεοζε οιηθχκ, δοκαηυηεηα ελαζθάιηζεξ
ενγαημηεπκηθμφ εκ γέκεη πνμζςπηθμφ, φδαημξ, ειεθηνηθμφ νεφμαημξ θαη μδχκ πνμζπέιαζεξ, ηηξ
ζοκήζεηξ μεηεςνμιμγηθέξ ζοκζήθεξ, ηηξ δηάθμνεξ δηαθομάκζεηξ ηεξ ζηάζμεξ ηςκ οδάηςκ ηςκ
πμηαμχκ, πεημάννςκ, παιίννμηαξ ή πανυμμηεξ θοζηθέξ ζοκζήθεξ ζημκ ηυπμ ηςκ ένγςκ, ηε δηαμυνθςζε
θαη θαηάζηαζε ημο εδάθμοξ, ημ είδμξ, ηεκ πμηυηεηα θαη πμζυηεηα ηςκ εονηζθμμέκςκ ζηεκ πενημπή
θαηάιιειςκ εθμεηαιιεφζημςκ οιηθχκ, ημ είδμξ θαη ηα μέζα (μεπακήμαηα, οιηθά θαη οπενεζίεξ) πμο ζα
απαηηεζμφκ πνηκ απυ ηεκ έκανλε θαη θαηά ηεκ εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ θαη μπμημδήπμηε γεκηθά
πανάγμκηα πμο δφκαηαη κα επενεάζεη ηηξ ενγαζίεξ, ηεκ πνυμδμ, ή ημ θυζημξ αοηχκ ζε ζοκδοαζμυ με
ημοξ υνμοξ ηεξ φμβαζεξ.
Πανάιεηρε ημο Ακαδυπμο πνμξ εκεμένςζή ημο με θάζε δοκαηή πιενμθμνία πμο αθμνά ζημοξ
υνμοξ ηεξ ζφμβαζεξ, δεκ ημκ απαιιάζζεη απυ ηεκ εοζφκε γηα ηεκ πιήνε ζομμυνθςζή ημο πνμξ ηηξ
ζομβαηηθέξ ημο οπμπνεχζεηξ θαη δεκ πνμθφπηεη γηα ημκ Ακάδμπμ θακέκα δηθαίςμα μηθμκμμηθήξ ή
άιιεξ θφζεξ ή/θαη πανάηαζεξ πνμζεζμίαξ ελ αηηίαξ αοημφ ημο ιυγμο.
Ο Ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα θαηαζθεοάζεη ημ Ένγμ θαηά ημοξ Όνμοξ ηεξ φμβαζεξ
θαη ηηξ, ζφμθςκεξ πνμξ αοηή θαη ημ Νυμμ, έγγναθεξ εκημιέξ ηςκ μνγάκςκ ηεξ Δηεοζφκμοζαξ
Τπενεζίαξ, ηενχκηαξ με αθνίβεηα ηεκ δηάηαλε θαη ηηξ δηαζηάζεηξ ηςκ δηάθμνςκ μενχκ ημο ένγμο υπςξ
πνμθφπημοκ απυ ηα εγθεθνημέκα ζπέδηα θαη ηεφπε ηεξ μειέηεξ.
Οη έγγναθεξ εκημιέξ πμο δίκμκηαη απυ ημ ανμυδημ Όνγακμ γηα ζομπιήνςζε ή ηνμπμπμίεζε ηςκ
ζημηπείςκ ηεξ μειέηεξ, θαζχξ θαη ε εθηέιεζε ηςκ εγθεθνημέκςκ ζομπιενςμαηηθχκ ενγαζηχκ είκαη
οπμπνεςηηθέξ γηα ημκ Ακάδμπμ.
Ο Ακάδμπμξ πμο δεκ εθ πιενμί ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο μπμνεί κα θενοπζεί έθπηςημξ.
Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα δημνζχζεη μέζα ζε μνηδυμεκε απυ ημκ Φμνέα θαηαζθεοήξ εφιμγε
πνμζεζμία ηα ειαηηχμαηα ημο ένγμο πμο ζα δηαπηζηςζμφκ θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ θαηαζθεοήξ θαη
μέπνη ηεκ μνηζηηθή παναιαβή. Ακ ε πνμζεζμία αοηή πενάζεη άπναθηε, μ Φμνέαξ θαηαζθεοήξ ημο ένγμο
μπμνεί κα εθηειέζεη ηεκ δηυνζςζε ζε βάνμξ ημο Ακάδμπμο με μπμημδήπμηε ηνυπμ, δηαηενχκηαξ
πάκημηε ημ δηθαίςμα κα θενφλεη ημκ Ακάδμπμ έθπηςημ.

Ο Ακάδμπμξ δεκ δηθαημφηαη ζε απμδεμίςζε ή αφλεζε ηημχκ γηα μεηαβμιέξ ζηα Ένγα πμο έγηκακ
πςνίξ έγγναθε εκημιή έζης θη ακ αοηέξ βειηηχκμοκ ημ Ένγμ. Ακ ε, πςνίξ έγθνηζε, μεηαβμιή επηθένεη
μείςζε πμζμηήηςκ ή δηαζηάζεςκ θαηαβάιιεηαη μυκμ ε άληα ηςκ πμζμηήηςκ ηςκ ενγαζηχκ πμο έπμοκ
πνάγμαηη εθηειεζηεί, πςνίξ αοηυ κα απμθιείεη ηεκ εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ γηα θαθμηεπκία. ε
επείγμοζεξ πενηπηχζεηξ ε δηαηαγή γηα ηνμπμπμηήζεηξ ή ζομπιενχζεηξ δίκεηαη πνμθμνηθά ζημκ ηυπμ
ηςκ ένγςκ θαη θαηαπςνείηαη ζημ εμενμιυγημ ένγμο θαη ζηε ζοκεπεία μ Γπηβιέπςκ εκεμενχκεη
θακμκηθά ηεκ Δηεοζφκμοζα Τπενεζία πνμθείμεκμο αοηή κα εθδχζεη θακμκηθή δηαηαγή. Ακ ε δηαηαγή
αοηή ηνμπμπμηεί μενηθά ή μιηθά ηηξ εκημιέξ ημο Γπηβιέπμκηα, μ Ακάδμπμξ απμδεμηχκεηαη γηα ηηξ
ενγαζίεξ πμο έπεη εθηειέζεη ζφμθςκα με ηεκ εκημιή ηεξ Γπίβιερεξ μέπνη ηεκ ιήρε ηεξ εκημιήξ ηεξ
Δηεοζφκμοζαξ Τπενεζίαξ.
Γνγαηηθυ δοκαμηθυ & ιμηπυ πνμζςπηθυ, Γλμπιηζμυξ, Γνγαηηθή κμμμζεζία.
Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα δηαζέζεη γηα ημ Ένγμ υιμ ημ απαηημφμεκμ πνμζςπηθυ, οιηθά,
μεπακήμαηα, μπήμαηα, απμζεθεοηηθμφξ πχνμοξ, ενγαιεία θαη μπμηαδήπμηε άιια μέζα.
Ο Ακάδμπμξ ζε θάζε πενίπηςζε βανφκεηαη με υιεξ ηηξ απαηημφμεκεξ δαπάκεξ γηα ηεκ
μιμθιήνςζε ημο ένγμο, υπςξ είκαη μη δαπάκεξ ηςκ μηζζχκ θαη εμενμμίζζηςκ ημο πνμζςπηθμφ, μη
δαπάκεξ υιςκ ηςκ ενγμδμηηθχκ επηβανφκζεςκ, μη δαπάκεξ γηα ηεκ μεηαθίκεζε ημο πνμζςπηθμφ ημο, μη
δαπάκεξ ηςκ οιηθχκ θαη ηεξ μεηαθμνάξ-δηαιμγήξ- θφιαλεξ-θζμνάξ ημοξ θιπ, μη δαπάκεξ ιεηημονγίαξζοκηήνεζεξ-απυζβεζεξ-μίζζςζεξ μεπακεμάηςκ θαη μπεμάηςκ, μη θυνμη – ηέιε – δαζμμί - αζθαιηζηηθέξ
θναηήζεηξ & επηβανφκζεηξ, μη δαπάκεξ εθανμμγήξ ηςκ ζπεδίςκ θαηαζθεοήξ, ηςκ ζηαζενχκ ζεμείςκ
θαηαμεηνήζεςκ - δμθημχκ - πνμζπειάζεςκ πνμξ ημ ενγμηάλημ θαη ζηηξ ζέζεηξ ιήρεξ οιηθχκ, μη
δαπάκεξ εγθαηάζηαζεξ θαη δηάιοζεξ Γνγμηαλίςκ, μη δαπάκεξ απμδεμηχζεςξ δεμηχκ ζημ πνμζςπηθυ
ημο ή ζημκ Κφνημ ημο Ένγμο ή ζε μπμημκδήπμηε ηνίημ, θαη γεκηθά θάζε είδμοξ δαπάκε απαναίηεηε γηα
ηεκ θαιή θαη έκηεπκε εθηέιεζε ημο Ένγμο.
Ο Ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ δηαηάλεςκ ηεξ ενγαηηθήξ Νμμμζεζίαξ
(υπςξ ακαθένεηαη θαη ζημ άνζνμ 11 ηεξ πανμφζαξ), ηςκ δηαηάλεςκ θαη θακμκηζμχκ γηα ηεκ πνυιερε
αηοπεμάηςκ ζημ πνμζςπηθυ ημο, ή ζημ πνμζςπηθυ ημο Φμνέα ημο Ένγμο ή ζε μπμημκδήπμηε ηνίημ θαη
γηα ηεκ ιήρε μέηνςκ πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ. πεηηθά με ηε ιήρε μέηνςκ αζθαιείαξ είκαη
οπμπνεςμέκμξ κα εθπμκεί με εοζφκε ημο θάζε ζπεηηθή μειέηε (ζηαηηθή ηθνηςμάηςκ, μειέηε
πνμζςνηκήξ ζήμακζεξ ένγςκ θ.ιπ.) θαη κα ιαμβάκεη υια ηα ζπεηηθά μέηνα. Ο ακάδμπμξ οπέπεη ηεκ
πιήνε θαη απμθιεηζηηθή εοζφκε γηα θάζε δεμία πμο πνμθαιείηαη πνμξ μημκδήπμηε απυ ηεκ πανάβαζε
ηςκ παναπάκς οπμπνεχζεςκ, εοζοκυμεκμξ, εθηυξ άιιςκ, θαη γηα ηεκ θαηαβμιή ηςκ ζπεηηθχκ
απμδεμηχζεςκ. Ο ακάδμπμξ μθείιεη κα ιαμβάκεη μέηνα πνμζηαζίαξ, ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα
κμμμζεζία ζημ πέδημ Αζθάιεηαξ θαη Τγείαξ (ΑΤ), υπςξ αοηυ νοζμίδεηαη με ηηξ απμθάζεηξ ημο
Τθοπμονγμφ Πενηβάιιμκημξ, Υςνμηαλίαξ θαη Δεμυζηςκ Γνγςκ ΔΙΠΑΔ/μηθ.177/2.3.2001 (Β' 266),
ΔΓΓΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) θαη ΔΙΠΑΔ/μηθ889/ 27.11.2002 (Β' 16), ζημ πνμκμδηάγναμμα ηςκ
ενγαζηχκ, θαζχξ θαη ηηξ εκδεπυμεκεξ ηνμπμπμηήζεηξ ή άιιεξ ακαγθαίεξ ακαπνμζανμμγέξ ηςκ μειεηχκ
θαηά ηε θάζε ηεξ μειέηεξ θαη ηεξ θαηαζθεοήξ ημο ένγμο. Σμ ςνάνημ ενγαζίαξ ζα είκαη αοηυ πμο
εθάζημηε μνίδεηαη απυ ηηξ δηαηάλεηξ ημο Τπμονγείμο Γνγαζίαξ, Κμηκςκηθήξ Αζθάιηζεξ θαη Κμηκςκηθήξ
Αιιειεγγφεξ γηα ηηξ εθηειμφμεκεξ θαηά πενίπηςζε ενγαζίεξ.
Σμκ Ακάδμπμ βανφκμοκ μη θυνμη, ηέιε, θναηήζεηξ θαη μπμηεζδήπμηε άιιεξ κυμημεξ
επηβανφκζεηξ, υπςξ ηζπφμοκ θαηά ημ πνυκμ πμο δεμημονγείηαη ε οπμπνέςζε θαηαβμιήξ ημοξ.
Άζπεηα απυ ηεκ οπμπνέςζε ημο Ακάδμπμο κα δηαζέηεη υιμ ημ πνμζςπηθυ πμο απαηηείηαη, ηυζμ
γηα ηεκ Δηεφζοκζε ηεξ θαηαζθεοήξ υζμ θαη γηα ηεκ ίδηα ηεκ θαηαζθεοή ημο Ένγμο, μ ανηζμυξ ημο εκ
ιυγς πνμζςπηθμφ πνέπεη κα πνμζανμυδεηαη ζφμθςκα με ηηξ απαηηήζεηξ ημο Ένγμο με βάζε ημ
Υνμκμδηάγναμμα θαηαζθεοήξ. Η Δηεοζφκμοζα Τπενεζία μπμνεί πάκηα κα δηαηάζζεη ηεκ απμμάθνοκζε
πνμζςπηθμφ πμο θνίκεηαη δηθαημιμγεμέκα αθαηάιιειμ ή ηεκ εκίζποζε ηςκ ζοκενγείςκ ημο Ακάδμπμο.

Ακ μ Ακάδμπμξ θαζοζηενεί ηηξ πιενςμέξ ηςκ απμδμπχκ ημο πνμζςπηθμφ πμο πνεζημμπμηεί
ζημ Ένγμ, ε Δηεοζφκμοζα Τπενεζία, μεηά απυ γναπηή υπιεζε ηςκ εκδηαθενμμέκςκ, θαιεί ημκ
Ακάδμπμ κα πνμβεί ζηεκ ελυθιεζε ηςκ δηθαημφπςκ εκηυξ δεθαπεκζήμενμο. Ακ αοηυ δεκ ζομβεί ηυηε ε
Δηεοζφκμοζα Τπενεζία έπεη ημ δηθαίςμα κα ζοκηάζζεη θαηαζηάζεηξ πιενςμήξ ηςκ μθεηιυμεκςκ θαη κα
πιενχκεη απ’ εοζείαξ ημοξ δηθαημφπμοξ απυ ηηξ πηζηχζεηξ ημο Ένγμο, γηα ιμγανηαζμυ ημο Ακάδμπμο
θαη έκακηη ημο ιαβείκ ημο. ε εθανμμγή ηςκ παναπάκς μπμνεί κα πιενςζμφκ μη απμδμπέξ μέπνη ηνςκ
ημ πμιφ μεκάκ πνηκ απυ ηεκ υπιεζε ηςκ εκδηαθενμμέκςκ.
Πνμζβαζημυηεηα μδχκ πνμζπέιαζεξ - Γλαζθάιηζε ηεξ θοθιμθμνίαξ θαηά ηεκ θαηαζθεοή
Μέηνα δηεοθυιοκζεξ ηεξ θοθιμθμνίαξ.
Ο Ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ (υπςξ ακαθένεηαη θαη ζημ άνζνμ 11 ηεξ πανμφζαξ) κα
παίνκεη υια ηα θαηάιιεια πνμζηαηεοηηθά θ.ι.π. μέηνα, χζηε ε παναθχιοζε ηεξ θίκεζεξ ηςκ πεδχκ θαη
μπεμάηςκ κα είκαη ε ειάπηζηε, αθμιμοζχκηαξ ηηξ δηαηαγέξ ηςκ Ανμμδίςκ Ανπχκ θαη ηεξ Γπίβιερεξ.
Γπίζεξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα πνμβαίκεη με δαπάκεξ ημο θαηά ηε δηάνθεηα εθηέιεζεξ ηςκ ένγςκ, ζηεκ
πνμζςνηκή ζήμακζε θαη θςημζήμακζή ημοξ.
πεηηθά με ηεκ ιήρε μέηνςκ αζθάιεηαξ (είκαη οπμπνεςμέκμξ κα εθπμκεί με εοζφκε θαη
δαπάκεξ ημο θάζε ζπεηηθή μειέηε (ζηαηηθυηεηα ηθνηςμάηςκ, πνμζςνηκήξ ζήμακζεξ ηςκ Ένγςκ θιπ)
θαη κα ιαμβάκεη υια ηα ζπεηηθά μεηνά., υπςξ ακαθένεηαη θαη ζημ άνζνμ 11 ηεξ πανμφζαξ. Ο Ακάδμπμξ
οπμπνεμφηαη κα παίνκεη υια ηα θαηάιιεια μέηνα γηα κα πνμιάβεη θάζε βιάβε ζε ηεπκηθά ένγα θαη
δνυμμοξ θάζε θφζεξ, πμο ελοπενεημφκ ηεκ πενημπή, απυ ηε πνήζε ημοξ ςξ μδχκ μεηαθμνάξ γηα ηηξ
ακάγθεξ ημο.
Ο Ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε, με μένημκα θαη δαπάκε ημο, κα παίνκεη υιεξ ηηξ πνμθοιάλεηξ
θαη ακαγθαία μέηνα θαη, ζε εηδηθέξ πενηπηχζεηξ, κα πνμθοιάζζεη θαηάιιεια ηηξ γεηημκηθέξ ηδημθηεζίεξ,
πνμθεημέκμο κα απμθεοπζμφκ μπμηεζδήπμηε ζεμακηηθέξ μπιήζεηξ ζ' αοηέξ. Η ακςηένς οπμπνέςζε
ημο Ακαδυπμο εθηείκεηαη ζε υιεξ ηηξ πενημπέξ υπμο εθηειμφκηαη ενγαζίεξ, υπςξ π.π. ηα ενγμηάληα
θαζαοηά, ηα άθνα ημο ένγμο, ηα ιαημμεία, μη δακεημζάιαμμη, μη πχνμη απυζεζεξ, μη δνυμμη πμο
πνεζημμπμημφκηαη απυ ηνίημοξ θηι.
Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ελαζθαιίζεη μυκημε, ζοκεπή θαη ειεφζενε πνμζπέιαζε πνμξ θαη
απυ ηηξ ζέζεηξ θαηαζθεοήξ ημο ένγμο θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ θαηαζθεοαζηηθχκ πενηυδςκ
Γηα ηηξ θοθιμθμνηαθέξ νοζμίζεηξ απαγμνεφεηαη ε πνήζε οπμβαζμηζμέκςκ οιηθχκ, υπςξ, π.π.
ζηδενά βανέιηα, θμνδέιεξ, πνυπεηνεξ πηκαθίδεξ, πνυπεηνμη μεηαιιηθμί μνημδείθηεξ, ζθαιςζηέξ, θηι,
επηηνεπυμεκςκ ημφηςκ μυκμ γηα εκηειχξ πνμζςνηκήξ θαη ειαπίζηεξ πνμκηθήξ δηάνθεηαξ επείγμοζεξ
ημπηθέξ νοζμίζεηξ.
Η εθπυκεζε ηεξ μειέηεξ ζήμακζεξ πνμζςνηκχκ νοζμίζεςκ ηεξ θοθιμθμνίαξ ζα γίκεηαη
ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηηξ ΟΜΟΓ – ΓΓΟ (Οδεγίεξ Μειεηχκ Οδηθχκ Ένγςκ – ήμακζεξ
Γθηειμομέκςκ Ένγςκ ζε Οδμφξ) ηεξ ΓΓΔΓ/ΤΠΓΥΩΔΓ (υπςξ ακαθένεηαη θαη ζημ άνζνμ 11 ηεξ
πανμφζαξ).
Ο ελμπιηζμυξ πμο ζα πνεζημμπμηεζεί ζα είκαη μ πνμβιεπυμεκμξ απυ ηηξ ΟΜΟΓ – ΓΓΟ.
Γκδεηθηηθά θαη υπη πενημνηζηηθά, αοηυξ πενηιαμβάκεη πιενμθμνηαθέξ θαη νοζμηζηηθέξ πηκαθίδεξ,
ακαιάμπμκηα ζήμαηα, μάηηα γάηαξ, αοημθυιιεηεξ ηαηκίεξ, πιαζηηθά βανέιηα θαη ζηεζαία αζθαιείαξ,
θχκμοξ ζήμακζεξ θηι. πμο ιεπημμενχξ ζα θαζμνίδμκηαη ζε θάζε μειέηε αοημφ ημο άνζνμο.
Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ζοκηενεί ηα ζήμαηα, ζεμαημδυηεξ θαη ηα ιμηπά πνμζηαηεοηηθά
μέηνα / ένγα ηεξ θοθιμθμνίαξ θαη κα απμθαζηζηά αμέζςξ ηοπυκ θζμνέξ ή απχιεηέξ ημοξ. Ιδηαίηενε
πνμζμπή πνέπεη κα δμζεί, γηα απμθογή θηκδφκςκ ζφγποζεξ, απυ ημοξ πνήζηεξ ηεξ θςημζήμακζεξ γηα
ηεκ πνμζηαζία ζέζεςκ εθηειμομέκςκ ένγςκ, με ηε θςηεηκή ζεμαημδυηεζε ηεξ θαζμδήγεζεξ ηεξ
μδηθήξ θοθιμθμνίαξ.

ε πενίπηςζε πμο εθηειμφκηαη θαηαζθεοαζηηθέξ ενγαζίεξ πάκς απυ μδμφξ, πεδμδνυμηα θαη
ιμηπέξ πνμζβάζεηξ, ζηηξ μπμίεξ δεκ έπεη δηαθμπεί ε θοθιμθμνία θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θαηαζθεοήξ, ζα
πνέπεη κα ελαζθαιίδμκηαη παναθηενηζηηθά ειεφζενμο πχνμο θαη κα οπάνπεη πνμζηαηεοηηθή ζθεπή, ε
μπμία κα απμθιείζεη ηεκ πενίπηςζε πηχζεξ ενγαιείςκ, οιηθχκ ηεξ θαηαζθεοήξ θηι. επί ηεξ
θοθιμθμνμφμεκεξ πνυζβαζεξ. Η θαηαζθεοή ηεξ ςξ άκς πνμζηαηεοηηθήξ ζθεπήξ ακήθεη ζηεκ
θαηεγμνία ηςκ ενγαζηχκ γηα ηηξ μπμίεξ δεκ πνμβιέπεηαη ηδηαίηενε αμμηβή ημο Ακαδυπμο. Καηά
ζοκέπεηα ηεκ ενγαζία αοηή ζα πνέπεη μ Ακάδμπμξ κα ηεκ πενηιάβεη, θαηά ακεγμέκμ ηνυπμ, ζηεκ
πνμζθμνά ημο.
Η με ηήνεζε ηςκ πνμακαθενζέκηςκ μέηνςκ απμηειεί πανάβαζε ηςκ πνμβιεπυμεκςκ ζηηξ
Πνμδηαγναθέξ ήμακζεξ εθηειμομέκςκ ένγςκ εκηυξ ή θαη εθηυξ θαημηθεμέκςκ πενημπχκ πμο
εγθνίζεθακ με ηηξ απμθάζεηξ ημο ΤΔΓ α) ΒΜ 5/30058/6.12.82 (ΦΓΚ 121Β/23.3.83) θαη β) ΒΜ
5/30428/17.6.80 (ΦΓΚ 589Β/30.6.80) θαη επηζφνμοκ ηηξ πνμβιεπυμεκεξ απυ ηηξ δηαηάλεηξ ημο
άνζνμο 178 ημο Ν 4412/2016, πμηκηθέξ θαη δημηθεηηθέξ θονχζεηξ.
Υςνίξ ζημ παναμηθνυ κα μεηχκεηαη ε εοζφκε ημο Ακαδυπμο γηα ηεκ ηθακμπμίεζε ηςκ υνςκ αοημφ
ημο άνζνμο, ε Τπενεζία δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα ζομπιενχκεη εκένγεηεξ ημο Ακαδυπμο, ακ ημφημ
απαηηείηαη, ζε βάνμξ θαη γηα ιμγανηαζμυ ημο. Η Τπενεζία μπμνεί κα αζθήζεη ημ δηθαίςμα αοηυ υηακ μ
Ακάδμπμξ αμειήζεη ή απμδεηπζεί ακίθακμξ κα ηθακμπμηήζεη ηηξ απαηηήζεηξ αοημφ ημο άνζνμο. Πένακ
ημο θαηαιμγηζμμφ ηςκ ζπεηηθχκ δαπακχκ γηα ηεκ πενίπηςζε εθηέιεζεξ ενγαζηχκ / εκενγεηχκ απυ ηεκ
Τπενεζία, ε με ηθακμπμίεζε ηςκ υνςκ ημο πανυκημξ άνζνμο ζοκηζηά ακηηζομβαηηθή ζομπενηθμνά ημο
Ακαδυπμο θαη επηζφνεη ηεκ εθανμμγή ζομβαηηθχκ θονχζεςκ, μία απυ ηηξ μπμίεξ είκαη ε επηβμιή
πνμζηίμμο(ςκ).
Όιμη μη πνμακαθενζέκηεξ υνμη ημο πανυκημξ Άνζνμο ηζπφμοκ γηα υιμοξ ημοξ πχνμοξ /
πενημπέξ, ζηηξ μπμίεξ μ Ακάδμπμξ ζα επηηειέζεη θάπμηα δναζηενηυηεηα. Σέημημη πχνμη / πενημπέξ
μπμνεί κα είκαη ιαημμεία, δακεημζάιαμμη, πχνμη απυζεζεξ, εγθαηαζηάζεηξ πνμθαηαζθεοήξ ημεμάηςκ
ημο ένγμο θηι. ηεκ θαηεγμνία αοηή οπάγεηαη θαη ημ μδηθυ δίθηομ ημο Δεμμζίμο, ζημ μπμίμ μ
Ακάδμπμξ ζα πναγμαημπμηεί, ζφμθςκα με δηθή ημο εοζφκε θαη εθυζμκ επηηναπεί απυ ηηξ ανμυδηεξ
Ανπέξ, απμζέζεηξ πενηζζεομάηςκ πνμσυκηςκ μνογμάηςκ ή/θαη άιιςκ οιηθχκ.
ήμακζε θαη αζθάιεηα ενγμηαλίμο θαηά ημ ζηάδημ εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηχκ.
Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζηηξ ενγμηαληαθέξ ζέζεηξ θαη ζηηξ ζέζεηξ πμο εθηειμφκηαη μη ενγαζίεξ,
κα πνμβαίκεη ζηεκ ημπμζέηεζε ηςκ γεκηθά απαηημφμεκςκ, ακάιμγα με ηε θφζε ηςκ ένγςκ
(ζογθμηκςκηαθά, οδναοιηθά, μηθμδμμηθά θηι.), ζεμάηςκ θαη πηκαθίδςκ αζθαιείαξ, πνμεηδμπμηεηηθχκ,
νοζμηζηηθχκ, πιενμθμνηαθχκ θαη κα επημειείηαη ηεξ ζοκηήνεζεξ αοηχκ. ηηξ επηθίκδοκεξ γηα ηεκ
θοθιμθμνία ζέζεηξ ζα ημπμζεημφκηαη οπμπνεςηηθά πενίθναλε, ηδηαίηενε ζήμακζε, αοηυμαηα ζήμαηα
πμο ζα ακαβμζβήκμοκ (FLASH LIGHTS) θαη θαηάιιειεξ δηαηάλεηξ αζθαιείαξ, ιαμβακμμέκμο οπυρε
ημο Κχδηθα Οδηθήξ Κοθιμθμνίαξ, υπςξ ηζπφεη.
Γπίζεξ ζα πνεζημμπμημφκηαη υπμο πανίζηαηαη ακάγθε θαη ηνμπμκυμμη οπάιιειμη ημο Ακαδυπμο
γηα ηεκ αζθαιή θαζμδήγεζε πεδχκ θαη ηνμπμθυνςκ, γηα ηεκ απνυζθμπηε θαη αζθαιή θοθιμθμνία ζηηξ
μδμφξ θαη ζηηξ παναθαμπηήνηεξ θαη πνμζπειάζεηξ θαη γεκηθά ζε υια ηα ενγμηάληα ημο ένγμο θαηά ηεκ
εμένα θαη ηε κφπηα. Σα ακςηένς μέηνα ζα ιαμβάκμκηαη με εοζφκε θαη δαπάκε ημο Ακαδυπμο.
Ο Ακάδμπμξ είκαη μ μυκμξ θαη απμθιεηζηηθυξ οπεφζοκμξ γηα μπμημδήπμηε ηνμπαίμ αηφπεμα ή
δεμία ζομβεί, μθεηιυμεκμ ζε αμέιεηα ή με ιήρε ηςκ ακαγθαίςκ μέηνςκ αζθαιείαξ απυ ημκ ίδημ είηε
απυ ημοξ ενγαδμμέκμοξ πμο απαζπμιεί θαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ. Αθυμε μ Ακάδμπμξ
οπμπνεμφηαη κα ιάβεη υια ηα μέηνα αζθάιεηαξ γηα ηεκ πνυιερε αηοπεμάηςκ θαη ηεκ πανμπή πνχηςκ
βμεζεηχκ γηα ημ ενγαημτπαιιειηθυ ημο πνμζςπηθυ. ε θάζε πενίπηςζε ηνμπαίμο ή άιιμο αηοπήμαημξ

ή δεμίαξ ζημκ ηυπμ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ μ Ακάδμπμξ έπεη απμθιεηζηηθά υιεξ ηηξ αζηηθέξ θαη
πμηκηθέξ εοζφκεξ.
ε θαηάιιειμ ζεμείμ, γηα ζεμεηαθά ένγα, θαη ζηεκ ανπή θαη ζημ ηέιμξ, γηα γναμμηθά ένγα, θαη ζε
εμθακείξ ζέζεηξ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη, με δηθά ημο έλμδα, κα ημπμζεηήζεη πηκαθίδεξ, μη μπμίεξ ζα
ακαγνάθμοκ ημκ ηίηιμ ηεξ Ανπήξ πμο εθηειεί ηα ένγα, ηεκ μκμμαζία ημο εθηειμφμεκμο ένγμο, ημ
πνεμαημδυηε, ηεκ επςκομία (ή μκμμαηεπχκομμ) ημο Ακαδυπμο, ημο Μειεηεηή θαη ημο ηοπυκ Σεπκηθμφ
ή άιιμο ομβμφιμο. Ο Ακάδμπμξ δεκ δηθαημφηαη κα ημπμζεηεί πιενμθμνηαθέξ πηκαθίδεξ μπμηαζδήπμηε
δηαζηάζεςξ, πμο έμμεζα ή άμεζα ημκ δηαθεμίδμοκ, πςνίξ ηεκ έγγναθε απμδμπή ημο θεημέκμο ηεξ
πηκαθίδαξ απυ ηε Δηεοζφκμοζα Τπενεζία. Γηα ένγα πμο ζογπνεμαημδμημφκηαη απυ ηα Δηανζνςηηθά
Σαμεία, ε ςξ άκς ζήμακζε ζα ζομμμνθχκεηαη επηπιέμκ θαη με ηηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ πενί
δεμμζηυηεηαξ ηςκ εθηειμφμεκςκ ένγςκ, υπςξ αοηέξ εθάζημηε ηζπφμοκ.
ομπιενςμαηηθά ηςκ ακςηένς, ηζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ παναπάκς εκυηεηα ηεξ πανμφζαξ.
Γλμπιηζμυξ -οιηθά – θφιαλε – πνμζςνηκέξ εγθαηαζηάζεηξ
Ο Ακάδμπμξ είκαη ελ μιμθιήνμο μυκμξ οπεφζοκμξ με δηθή ημο δαπάκε γηα ηεκ επηιμγή θαη
πανμπή ηςκ απαναίηεηςκ ενγαηηθχκ, οιηθχκ θαη μεπακεμάηςκ, ηε μεηαθμνά ημοξ απυ ηηξ πεγέξ
πνμμήζεηαξ ημοξ, θαζχξ θαη γηα ηε πνεζημμπμίεζε ημοξ θαη ηεκ εκ γέκεη εθηέιεζε ηςκ ένγςκ θαηά
ημοξ υνμοξ ηεξ πανμφζαξ, ηςκ ζπεηηθχκ Πνμηφπςκ Σεπκηθχκ Πνμδηαγναθχκ θαη ηςκ ιμηπχκ
εγθεθνημέκςκ ζομβαηηθχκ ηεοπχκ θαη ζπεδίςκ.
ε πενίπηςζε πμο, θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εθηέιεζεξ ημο ένγμο θαη μέπνη ηεκ μνηζηηθή παναιαβή
ημο, μη ενγαζίεξ ή ημήμα ημοξ ή ηα οιηθά πμο πνεζημμπμημφκηαη ή πμο πνεζημμπμηήζεθακ γηα ηεκ
εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ είκαη, θαηά ηεκ θνίζε ηεξ Τπενεζίαξ, ειαηηςμαηηθά, αηειή ή αθαηάιιεια ή δεκ
πιενμφκ ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ πνμδηαγναθχκ θαη γεκηθά δεκ ζομθςκμφκ με εθείκα πμο μνίδμκηαη ζηε
ζφμβαζε, ηυηε εθανμυδμκηαη μη ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ 136, 138, 157, 159 ημο Ν 4412/16.
Ο Ακάδμπμξ δεκ δηθαημφηαη ζε θαμία πενίπηςζε, κα επηθαιεζηεί ηεκ πανμοζία εθπνυζςπςκ ηεξ
Τπενεζίαξ ζημκ ηυπμ ημο ένγμο, γηα κα απαιιαπζεί απυ ηηξ ζομβαηηθέξ οπμπνεχζεηξ ημο, εθεί υπμο
δηαπηζηχζεθακ, μεηαγεκέζηενα, ειαηηςμαηηθέξ ενγαζίαξ, παναιείρεηξ ή αηέιεηεξ, εθηυξ ακ αοηέξ
μθείιμκηαη ζε γναπηέξ εκημιέξ ή μδεγίεξ ηεξ Τπενεζίαξ.
Ο Ακάδμπμξ ζα έπεη υιε ηεκ εοζφκε γηα θάζε θαζοζηένεζε ζηεκ πνυμδμ ή απμπενάηςζε ημο
ένγμο απυ ηεκ εθανμμγή ημο πανυκημξ άνζνμο, εθηυξ ακ ηα απμηειέζμαηα ηςκ ενγαζηενηαθχκ
δμθημχκ απμβμφκ οπέν ημο Ακαδυπμο ή ακ απμδεηπζεί υηη ηα ένγα δεκ είκαη θαθυηεπκα.
Ο Ακάδμπμξ πνέπεη κα πνεζημμπμηήζεη οπμπνεςηηθά ηα οιηθά θαη ηα έημημα ή εμηθαηενγαζμέκα
πνμσυκηα πμο πνμδηαγνάθμκηαη γηα ηεκ θαηαζθεοή ημο ένγμο, ζοκμδεουμεκα, υπμο απαηηείηαη ζηα
ζομβαηηθά ηεφπε, απυ θαηάιιεια πηζημπμηεηηθά πμημηηθήξ ζομμυνθςζεξ. Απαγμνεφεηαη ε
πνεζημμπμίεζε οιηθχκ απνμζδηυνηζηεξ πμηυηεηαξ ή άγκςζηεξ πνμέιεοζεξ ή ε εκζςμάηςζε ζημ ένγμ
οιηθχκ πμο δεκ έπμοκ πνμεγμομέκςξ ηφπεη ηεξ έγθνηζεξ ηεξ Τπενεζίαξ.
Όια ηα πνμζθμμηδυμεκα απυ ημκ Ακάδμπμ είδε θαη οιηθά γηα εκζςμάηςζε ζηα ένγα ζα είκαη
θαηκμφνγηα, πςνίξ ειαηηχμαηα θαη ζα πιενμφκ ημοξ ακηίζημηπμοξ ζομβαηηθμφξ υνμοξ, πμο θαζμνίδμοκ
ημκ ηφπμ, θαηεγμνία θαη ιμηπά παναθηενηζηηθά ηςκ εηδχκ θαη οιηθχκ πμο ζα πνεζημμπμηεζμφκ.
Ο Ακάδμπμξ ζα πνέπεη κα έπεη πνμζθμμίζεη ζηεκ Τπενεζία, γηα πνμέγθνηζε ηεξ παναγγειίαξ
ημοξ, ηα ακαγθαία ηεπκηθά ζημηπεία (πνμέιεοζε, δηαθεμηζηηθά θαη θονίςξ ηεπκηθά θοιιάδηα, ηεπκηθά
παναθηενηζηηθά, πηζημπμηεηηθά πμηυηεηαξ, ακάιοζε ιεηημονγίαξ θαη ιμηπά πνήζημα ζημηπεία, ζφμθςκα
με ηηξ απαηηήζεηξ ηεξ Τπενεζίαξ) θαη δείγμαηα υιςκ ηςκ βαζηθχκ οιηθχκ θαη ημο ελμπιηζμμφ, πμο
εκζςμαηχκμκηαη ζημ ένγμ, θαζχξ θαη υιςκ ηςκ ζοζθεοχκ, μνγάκςκ θαη ιμγηζμηθμφ, ηα μπμία
πνυθεηηαη κα πνεζημμπμηεζμφκ απυ ημκ Ακάδμπμ ή/θαη οπενγμιάβμοξ ημο θαηά ηεκ θαηαζθεοή ημο
ένγμο. Γπηζεμαίκεηαη υηη ε Τπενεζία δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα μεκ εγθνίκεη ηε πνεζημμπμίεζε

μπμημοδήπμηε οιηθμφ, ελμπιηζμμφ, μνγάκμο ή ζοζθεοήξ ή/θαη επί μένμοξ ζημηπείμο ημο ένγμο, γηα ημ
μπμίμ δεκ ηεθμενηχκεηαη, θαηά ηεκ θνίζε ηεξ Τπενεζίαξ, υηη ηα παναθηενηζηηθά θαη μη επηδυζεηξ είκαη
ζε πιήνε ζομμυνθςζε με ηα ζομβαηηθά ηεφπε. Γπίζεξ ζα ιεθζεί οπυρε ε αλημπηζηία ημο
πνμμεζεοηηθμφ μίθμο ή βημμεπακίαξ, ε φπανλε μνγακςμέκεξ ακηηπνμζςπείαξ ζηεκ Γιιάδα γηα
εηζαγυμεκα είδε, ε πανεπυμεκε οπμζηήνηλε μεηά ηεκ πχιεζε θηι. Απυ εκδεπυμεκε απυννηρε ημο
πνμηεηκυμεκμο οιηθμφ ή είδμοξ απυ ηεκ Τπενεζία ιυγς ειιηπμφξ ηεθμενίςζεξ, δεκ πνμθφπηεη γηα ημκ
Ακάδμπμ θακέκα δηθαίςμα μηθμκμμηθήξ ή άιιεξ θφζεξ ή/θαη πανάηαζεξ πνμζεζμίαξ.
Σα αδνακή, ηα πςμάηηκα θαη ιίζηκα οιηθά θαηαζθεοήξ ηςκ ένγςκ ζα ιεθζμφκ απυ ηηξ ζέζεηξ
πμο ζα θαζμνηζζμφκ θαηά ημ ζηάδημ ηεξ εθηέιεζεξ ημο ένγμο. Αοηυ γίκεηαη μεηά απυ οπυδεηλε ημο
Ακαδυπμο, μ μπμίμξ ζα έπεη ιάβεη οπυρε ηα πνμδηαγναθυμεκα ζηε Μειέηε Πενηβαιιμκηηθχκ
Γπηπηχζεςκ θαη ηεκ έγθνηζε ηεξ Τπενεζίαξ, γηα ημ ζομθενυηενμ γηα ημ Δεμυζημ ηνυπμ. Γθηυξ εάκ
μνίδεηαη δηαθμνεηηθά ζηεκ ΓΤ, μ ΚηΓ δεκ έπεη οπμπνέςζε κα ελαζθαιίζεη γηα ημκ Ακάδμπμ πχνμοξ
ιήρεξ οιηθχκ.
Πνηκ πνεζημμπμηεζεί μπμηαδήπμηε πεγή οιηθχκ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα θνμκηίζεη, με
δαπάκεξ ημο, γηα ηεκ ελέηαζε ημο οιηθμφ απυ εγθεθνημέκμ ενγαζηήνημ πνμξ δηαπίζηςζε ηεξ
θαηαιιειυηεηάξ ημο.
ε πενίπηςζε πμο ηα οιηθά απυ ηηξ πεγέξ πμο ακαθένμκηαη ακςηένς δεκ επανθμφκ ή
απμδεηθκφμκηαη αθαηάιιεια, ηυηε μ Ακάδμπμξ ζα θνμκηίζεη κα βνεη κέεξ πεγέξ οιηθχκ, πμο ζα
εγθνίκεη ε Τπενεζία.
Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα θοιάζζεη ημοξ ενγμηαληαθμφξ πχνμοξ απυ άημμα με έπμκηα
ενγαζία ή με δηαπηζηεομέκα ή με δηθαημφμεκα γηα μπμημδήπμηε ιυγμ κα εονίζθμκηαη ζημοξ πχνμοξ πμο
εθηειμφκηαη ένγα. Γηα ημ ζθμπυ αοηυ, ζα πνεζημμπμημφκηαη, υπμο πανίζηαηαη ακάγθε, θφιαθεξ
οπάιιειμη ημο Ακαδυπμο γεκηθά ζε υια ηα ενγμηάληα ημο ένγμο θαηά ηεκ εμένα θαη ηε κφπηα. Σα
ακςηένς μέηνα ζα ιαμβάκμκηαη με εοζφκε θαη δαπάκε ημο Ακαδυπμο.
Όιεξ μη απαηημφμεκεξ πνμζςνηκέξ εγθαηαζηάζεηξ (οπυζηεγα απμζήθεοζεξ, ζάιαμμη
δηαμμκήξ, ενγαζηήνηα, γναθεία θηι.), γηα ηεκ εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ ηεξ ενγμιαβίαξ, ζα ακεγενζμφκ
με μένημκα, δαπάκε θαη εοζφκε ημο Ακαδυπμο, ζε ζέζεηξ επηηνεπυμεκεξ απυ ηεκ Τπενεζία θαη ηηξ
ιμηπέξ ανμυδηεξ Ανπέξ. Ακ μη ζοκζήθεξ ημο ένγμο ή μ θίκδοκμξ δεμηχκ ζ' αοηυ, δεκ επηηνέπμοκ, θαηά
ηεκ απυιοηε θνίζε ηεξ Τπενεζίαξ, ηεκ απυζεζε οιηθχκ ζημοξ πχνμοξ απμζήθεοζεξ, ηυηε ζα
απμηίζεκηαη μυκμκ ηα οιηθά ενγαζίαξ μηαξ εμέναξ, πςνίξ κα πνμθφπηεη δηθαίςμα ημο Ακαδυπμο γηα
απμδεμίςζε, ιυγς πνυζζεηςκ ή πιάγηςκ μεηαθμνχκ, θμνημεθθμνηχζεςκ θηι., γηαηί ζεςνείηαη υηη
υιεξ αοηέξ πενηιαμβάκμκηαη ζηηξ ηημέξ ηεξ πνμζθμνάξ ημο.
Γονήμαηα ανπαημιμγηθμφ ή άιιμο εκδηαθένμκημξ
Ο Ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα εηδμπμηήζεη ηεκ Τπενεζία ακ ηοπχκ θαηά ηεκ θαηαζθεοή
ηςκ ένγςκ βνεζμφκ ανπαηυηεηεξ ή μπμηαδήπμηε ένγα ηέπκεξ ή θαη ζοιιμγέξ ακηηθεημέκςκ ή
κμμηζμάηςκ μεγάιεξ αλίαξ δοκάμεκεξ κα ζεςνεζμφκ ςξ “ζεζαονμί”.
οκενγαζία με ημκ Κφνημ ημο Ένγμο, ημ πνμζςπηθυ ηεξ Γπίβιερεξ θαη με ηνίημοξ
Ο Ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε κα μεκ πανεμπμδίδεη ηεκ εθηέιεζή μπμημκδήπμηε άιιςκ
ένγςκ ή ενγαζηχκ απυ Φμνέα ημο Δεμμζίμο ημμέα πμο είκαη δοκαηυ κα επενεάδμκηαη απυ ηηξ
δναζηενηυηεηεξ ηεξ ενγμιαβίαξ ημο, κα πνμζηαηεφεη ηηξ οπάνπμοζεξ θαηαζθεοέξ & εθμεηαιιεφζεηξ
απυ θάζε βιάβε ή δηαθμπή ιεηημονγίαξ ημο θαη πςνίξ μείςζε ηεξ εοζφκεξ ημο κα απμθαζηζηά ή κα
ζομβάιιεη ζηεκ άμεζε απμθαηάζηαζε ηςκ ηοπυκ βιαβχκ ή δηαθμπχκ.
Γγθαηαζηάζεηξ Γπηπεηνήζεςκ θαη Ονγακηζμχκ Κμηκήξ Ωθειείαξ (ΟΚΩ)

Ο Ακάδμπμξ πνέπεη κα έπεη οπυρε ημο, υηη εκδέπεηαη ζηεκ πενημπή ημο ένγμο κα οθίζηακηαη
εκαένηεξ ή οπυγεηεξ εγθαηαζηάζεηξ ΟΚΩ, ΔΓΚΟ ή ΝΠΔΔ, μη μπμίεξ πνέπεη κα μεηαημπηζημφκ απυ
ημοξ θονίμοξ ηςκ.
Με ηηξ ενγαζίεξ αοηέξ μοδεμία μηθμκμμηθή ή ηεπκηθή ακάμηλε ζα έπεη μ Ακάδμπμξ , οπμπνεμφηαη
υμςξ αοηυξ κα δηεοθμιφκεη πςνίξ πνμθάζεηξ ηεκ εθηέιεζε ηςκ ςξ άκς ενγαζηχκ, πςνίξ κα δηθαημφηαη
ελ αηηίαξ αοημφ ημο ιυγμο ηδηαίηενε απμδεμίςζε ιυγς θαζοζηένεζεξ ή δοζπενεηχκ πμο ηοπυκ
πανμοζηάδμκηαη ζηηξ ενγαζίεξ πμο εθηειμφκηαη απυ αοηυκ.
Υάναλε θαη ζήμακζε ηςκ ένγςκ - Λήρε ζημηπείςκ θ.ι.π.
Ο Ακάδμπμξ, μεηά ηεκ εγθαηάζηαζή ημο επηηυπμο ημο ένγμο, είκαη οπμπνεςμέκμξ κα πνμβεί
ζηεκ ακαδήηεζε θαη ελεφνεζε ηςκ θαηαιιήιςκ πχνςκ, ζηεκ άμεζε πενημπή ημο ένγμο, γηα ηεκ
εγθαηάζηαζε ημο. Αμέζςξ μεηά ηεκ θαηάιερε αοηχκ ηςκ πχνςκ, μ Ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα
εθηειέζεη υια ηα απαηημφμεκα ένγα, με δαπάκεξ ημο, ηυζμ γηα ηεκ δηαμυνθςζε θαη δηεοζέηεζε ηςκ
ενγμηαλίςκ, υζμ θαη ηηξ πνμζπειάζεηξ πνμξ ημοξ πχνμοξ αοημφξ. Μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηςκ ένγςκ μ
Ακάδμπμξ απμμαθνφκεη, με δαπάκεξ ημο, ηα οιηθά, μεπακήμαηα θαη δηάθμνεξ εγθαηαζηάζεηξ απυ ημοξ
παναπάκς πχνμοξ θαη ημοξ παναδίδεη ζημκ Γνγμδυηε. Όια αοηά ζφμθςκα με ημ πνυγναμμα εθηέιεζεξ
ηςκ ένγςκ θαη ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ πανμφζαξ.
Γάκ πνηκ ηεκ πνμζςνηκή παναιαβή παναδμζεί ζημκ Γνγμδυηε ημήμα ημο ένγμο υπςξ ζημ
άνζνμ 169 ημο Ν.4412/2016, μ Ακάδμπμξ μθείιεη κα απμμαθνφκεη, με δαπάκεξ ημο, ηα με
πνεζημμπμηεζέκηα οιηθά θαη υια ηα οπμιείμμαηα, θαζχξ θαη ηα μεπακήμαηα θαη εγθαηαζηάζεηξ ημο απυ
ημ ημήμα αοηυ ημο ένγμο.
Υανάλεηξ – δηαημμέξ - επημεηνήζεηξ
Ο Ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα πανάλεη θαη κα ζεμάκεη με δαπάκεξ ημο ηηξ γναμμέξ πμο
θαζμνίδμοκ ηα ένγα πμο ζα εθηειεζζμφκ, ημπμζεηχκηαξ υια ηα ακαγθαία ζήμαηα γηα ηεκ οπυδεηλε ηεξ
δηεφζοκζεξ θαη ηςκ μνίςκ θάζε ένγμο. Γπίζεξ, μθείιεη κα δηαζέζεη ζημκ Γνγμδυηε ημ ακαγθαίμ
πνμζςπηθυ γηα ηεκ επαιήζεοζε ηςκ πανάλεςκ, θαζχξ θαη ηα ενγαιεία θαη οιηθά (π.π. ζεμακηήναξ,
αθυκηηα, παζζάιμοξ πάναλεξ,ηαπφμεηνμ, πςνμβάηε θιπ).
Πνηκ απυ μπμηαδήπμηε ενγαζία, μ Ακάδμπμξ, με ηεκ πανμοζία ημο Γπηβιέπμκηα θαη
εθπνμζχπμο ηεξ Τπενεζίαξ, ζα πνμβεί ζηεκ αθνηβή απμηφπςζε ημο πχνμο ημο Ένγμο θαη ηςκ ιμηπχκ
ζέζεςκ, ζηηξ μπμίεξ με βάζε ηα ζπέδηα πνμηείκεηαη ε θαηαζθεοή ηςκ ηεπκηθχκ θαη αθυμα, ζηε ιήρε
δηαημμχκ ζηηξ ζέζεηξ ηεξ μειέηεξ ή θαη ποθκυηενα. Γπίζεξ ζα πνμβεί ζηεκ ημπμζέηεζε, επηζήμακζε
θαη ελαζθάιηζε ηεξ ορμμεηνηθήξ αθεηενίαξ (REPER ), απ' ηεκ μπμία ζα ελανηεζμφκ υιεξ μη ενγαζίεξ.
Οη δηαημμέξ πμο ζα ιεθζμφκ ζα οπμγναθμφκ απυ ημκ Γπηβιέπμκηα, θαη ημκ Ακάδμπμ. Γάκ μ
ηειεοηαίμξ δηαθςκεί οπμγνάθεη με επηθφιαλε θαη οπμβάιιεη, μέζα ζε 5 εμένεξ, ηηξ εκζηάζεηξ ημο ζηεκ
Τπενεζία, ε μπμία θαη απμθαζίδεη.
Γάκ μ Ακάδμπμξ ανκεζεί κα πμνεγήζεη ηα ακαγθαία μέζα γηα ηηξ ενγαζίεξ επαιήζεοζεξ ηςκ πανάλεςκ
θαη ορμμεηνήζεςκ, θαηαβάιιεη ηηξ δαπάκεξ μ Γνγμδυηεξ ζε βάνμξ ημο Ακαδυπμο θαη ηηξ παναθναηεί
απυ ημκ 1μ ιμγανηαζμυ ημο ένγμο.
Αολμμείςζε ενγαζηχκ - Νέεξ ενγαζίεξ
Ο Γνγμδυηεξ έπεη ημ δηθαίςμα κα ηνμπμπμηήζεη, θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θαηαζθεοήξ ημο ένγμο,
ηα ανπηθά ζπέδηα θαη κα αολμμεηχζεη ηηξ πμζυηεηεξ πμο ζα εθηειεζζμφκ, ζημ ζφκμιυ ημοξ ή θαηά
θμκδφιημ. ηεκ πενίπηςζε αοηή ζα ηζπφζμοκ μη δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 156 ημο Ν.4412/16.
Γηα ηεκ ζφκηαλε Πνςημθυιιςκ Κακμκηζμμφ Σημχκ μμκάδμξ κέςκ ενγαζηχκ ηζπφμοκ ηα κέα Σημμιυγηα
ημο Ν.3263/04.

Γηα ηοπυκ κέεξ ηημέξ μμκάδμξ, γηα ηηξ μπμίεξ δεκ οπάνπεη άνζνμ ζημ παναπάκς ηημμιυγημ, μ
θαζμνηζμυξ ημοξ ζα γίκεηαη με βάζε ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 156 ημο Ν.4412/16.
Γνγαζηήνηα πμημηηθχκ ειέγπςκ
Δεκ είκαη οπμπνεςηηθή ε εγθαηάζηαζε ενγαζηενίςκ πμημηηθμφ ειέγπμο ηςκ οιηθχκ θαη ηςκ
ενγαζηχκ (θμθθμμεηνηθέξ ζοκζέζεηξ, ζθονμδέμαηα θιπ) ζημ ενγμηάλημ. Γηα ημκ ζθμπυ αοηυ μ
Ακάδμπμξ αμέζςξ μυιηξ εγθαηαζηαζεί (εκηυξ εηθμζαεμένμο απυ ηεκ ζφκαρε ηεξ φμβαζεξ) ζα
οπμβάιιεη ζηεκ Δηεοζφκμοζα Τπενεζία θαηάιμγμ ενγαζηενίςκ, θναηηθχκ ή ελμοζημδμηεμέκςκ
ηδηςηηθχκ, με πίκαθα ηςκ δμθημχκ (πμο πνμβιέπμκηαη ζηα επυμεκα άνζνα θαη εκ γέκεη ζηα ομβαηηθά
ηεφπε) πμο ζα εθηειεί έθαζημ ελ αοηχκ, με δηθέξ ημο δαπάκεξ.

Καζανηζμυξ ενγμηαλίςκ, θαηαζθεοχκ θαη εγθαηαζηάζεςκ
Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη με δαπάκε ημο θαη πνηκ απυ ηεκ πανάδμζε πνμξ πνήζε θάζε ημήμαημξ
ένγμο, θαζχξ θαη μεηά ηεκ πενάηςζε μιυθιενμο ημο ένγμο, κα αθαηνέζεη θαη απμμαθνφκεη απυ ημοξ
πενί ημ επίμαπμ ημήμα ημο ένγμο πχνμοξ θαη γεκηθά απυ ηα ενγμηάληα, θάζε πνμζςνηκή θαηαζθεοή ή
εγθαηάζηαζε πμο απαηηήζεθε, ηα απμννίμμαηα, ενγαιεία θαη ηθνηχμαηα, μεπακήμαηα, πιεμκάδμκηα
οιηθά πνήζημα ή άπνεζηα, πνμζςνηκέξ εγθαηαζηάζεηξ μεπακεμάηςκ θηι., κα άνεη θάζε βμεζεηηθυ ένγμ
θηι., ημ μπμίμ ζα οπμδεηπζεί απυ ηεκ Τπενεζία ςξ άπνεζημ ή επηδήμημ γηα ηε μεηέπεηηα ιεηημονγία
ημο ένγμο ή ημήμαημξ αοημφ, κα ηζμπεδχζεη ημοξ πχνμοξ ζημοξ μπμίμοξ αοηά είπακ απμηεζεί ή
εγθαηαζηαζεί θαη κα παναδχζεη ηειείςξ θαζανέξ/μφξ ηυζμ ηηξ θαηαζθεοέξ υζμ θαη ημοξ πχνμοξ γφνς
απυ ημ ενγμηάλημ θαη γεκηθά κα μενημκήζεη γηα μηηδήπμηε άιιμ ζπεηηθυ απαηηείηαη γηα ηεκ πανάδμζε
ημο ένγμο χζηε κα ιεηημονγήζεη εφνοζμα, θαηά ημοξ υνμοξ ηεξ ζφμβαζεξ.
Γπίζεξ μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα πνμβαίκεη, απυ ηε ζηηγμή πμο ελέιηπε μ ιυγμξ, θαηά ηεκ
θνίζε ηεξ Τπενεζίαξ, θαη ζηεκ άνζε (θαζαίνεζε, απμθυμηζε θηι.) θάζε πνμζηαηεοηηθήξ θαηαζθεοήξ
πμο θαηαζθεοάζηεθε θηι. γηα ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο (ενγαζηχκ θαη παναγςγήξ οιηθχκ) θαη πμο
επηβιήζεθε απυ μπμημδήπμηε ιυγμ, γηα ηεκ απμθογή θάζε θφζεξ δεμηχκ, θζμνχκ, αηοπεμάηςκ θηι. ζε
ηδημθηεζίεξ, μηθμδμμέξ, δέκδνα, αγνμφξ, θαιιηενγήζημεξ εθηάζεηξ, θμηκςθειείξ εγθαηαζηάζεηξ θαη θάζε
θφζεξ ένγα, θαζχξ θαη απμμάθνοκζε ηςκ ενγμηαλίςκ.
Γάκ μέζα ζε δέθα (10) εμένεξ απυ ηεκ έγγναθε οπυμκεζε εθ μένμοξ ηεξ Δηεοζφκμοζαξ
Τπενεζίαξ δεκ πνμβεί μ Ακάδμπμξ ζηεκ έκανλε θαη, μέζα ζε εφιμγε πνμζεζμία, πενάηςζε ηςκ
ακςηένς ενγαζηχκ, αοηέξ εθηειμφκηαη ζε βάνμξ ημο Ακαδυπμο θαη εθπίπηεη ε δαπάκε πμο έγηκε απυ
ηεκ πνχηε επυμεκε πιενςμή ή ηεκ εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ή θαηά μπμημδήπμηε άιιμ ηνυπμ
ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ, πένα απυ ηε με έθδμζε βεβαίςζεξ εμπνυζεζμεξ εθηέιεζεξ ημο
ένγμο ή ημήμαημξ αοημφ ελ αηηίαξ αοημφ ημο ιυγμο.
Δεμμζηυηεηα
Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη με ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ, δαπάκεξ ημο, κα πνμμεζεοηεί θαη κα
ημπμζεηήζεη, ζηένεα θαη θαιαίζζεηα, πηκαθίδα με ηα ζημηπεία ημο ένγμο, ζε πενίμπηε ζέζε ζημ
ενγμηάλημ.
Η πηκαθίδα ζα θαηαζθεοαζζεί υπςξ πνμδηαγνάθεηαη απυ ημκ θακμκηζμυ θαη ζφμθςκα με οπυδεηγμα
πμο ζα δμζεί απυ ηεκ Τπενεζία.
ΑΞΘΞΜ 6μ : ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΠΜΡ ΓΞΓΜΡ ΑΝΜ ΝΘΓΡΞΑΟ ΑΚΑΔΜΜΡ
Η Δηεφζοκζε ημο Ένγμο απυ ηεκ πιεονά ημο Ακάδμπμο ζημκ ηυπμ θαηαζθεοήξ ημο γίκεηαη απυ
ηεπκηθμφξ πμο έπμοκ ηα θαηάιιεια πνμζυκηα θαη είκαη απμδεθημί απυ ηεκ Δηεοζφκμοζα Τπενεζία. Πημ

ζογθεθνημέκα ημο Γνγμηαλίμο ζα πνμΐζηαηαη Δηπιςμαημφπμξ Μεπακηθυξ ή πηοπημφπμξ Μεπακηθυξ
Σεπκμιμγηθήξ Γθπαίδεοζεξ ή πηοπημφπμξ μεπακηθυξ ένγςκ οπμδμμήξ Σεπκμιμγηθήξ Γθπαίδεοζεξ
(Α.Σ.Γ.Ι) ή ημπμγνάθμξ μεπακηθυξ ηεπκμιμγηθήξ εθπαίδεοζεξ (Α.Σ.Γ.Ι). O Πνμσζηάμεκμξ ημο
Γνγμηαλίμο ζα πανεονίζθεηαη θαζεμενηκά ζημ ένγμ.
Μέζα ζε δέθα ήμενεξ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ φμβαζεξ μ Ακάδμπμξ μθείιεη κα οπμβάιιεη ζηεκ
Δηεοζφκμοζα Τπενεζία έγγναθμ με ημκ εκ ιυγς μνηζμυ ημο “επί ημο ένγμο μεπακηθμφ” με ηα πιήνε
ζημηπεία ημο, έκα ζφκημμμ βημγναθηθυ ζημ μπμίμ κα ακαγνάθμκηαη μη ηίηιμη ζπμοδχκ, ε άδεηα άζθεζεξ
επαγγέιμαημξ (ακ απαηηείηαη), ε επηζηεμμκηθή & επαγγειμαηηθή ημο εμπεηνία θαζχξ επίζεξ θαη μηα
Τπεφζοκε δήιςζε ημο Ν.1599/85 ημο εκ ιυγς ηεπκηθμφ υηη απμδέπεηαη ηεκ ακάζεζε. Η Δηεοζφκμοζα
Τπενεζία έπεη ημ δηθαίςμα κα μεκ απμδεπηεί ημκ μνηζμυ ημο ηεπκηθμφ αοημφ υηακ εηθάδεηαη βάζημα ε
ακεπάνθεηα ημο.
Ο μνηζμυξ ημο πνμζχπμο αοημφ ςξ “επί ημο ένγμο μεπακηθμφ” δεκ απμθιείεη κα ημο ακαηεζμφκ
πανάιιεια θαη ηα θαζήθμκηα ημο οκημκηζηή Αζθάιεηαξ & Τγηεηκήξ, θαζχξ επίζεξ θαη θαζήθμκηα
εθπνμζχπεζεξ ημο Ακάδμπμο.
ΆΞΘΞΜ 7μ : ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΗΑΠΑΟΗΓΡΕΟ ΠΜΡ ΓΞΓΜΡ
Ο Ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ μέζα ζε δεθαπέκηε (15) εμένεξ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ φμβαζεξ, κα
οπμβάιιεη ζηεκ Δηεοζφκμοζα Τπενεζία γηα έγθνηζε πνμκμδηάγναμμα θαηαζθεοήξ (πνυγναμμα ημο
Ένγμο).
ημ Πνυγναμμα πνέπεη κα πνμβιέπεηαη ηέημηα ζεηνά εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηχκ, χζηε ε εθηέιεζε μηαξ
ενγαζίαξ κα με πνμθαιεί βιάβε ζε άιιε ενγαζία ημο υιμο ένγμο.
Ο Ακάδμπμξ παναμέκεη μ μυκμξ οπεφζοκμξ γηα δεμηέξ ή βιάβεξ ηςκ ένγςκ πμο μθείιμκηαη ζηε ζεηνά
εθηέιεζεξ ηςκ δηαθυνςκ ενγαζηχκ, είηε ε ζεηνά αοηή πνμηάζεθε απυ ημκ ίδημ θαη εγθνίζεθε απυ ηεκ
Τπενεζία, είηε δηαηάπζεθε απυ ηεκ Τπενεζία θαη ηεκ απμδέπζεθε μ Ακάδμπμξ, πςνίξ έγγναθεξ
ακηηννήζεηξ.
Σμ Πνυγναμμα θαηαζθεοήξ ημο Ένγμο ζοκηάζζεηαη οπμπνεςηηθά με ηεκ μμνθή ηεηναγςκηθμφ πηκάθα
(δηάγναμμα Gant) θαη πνμαηνεηηθά με μμνθή δηθηοςηήξ ακάιοζεξ ηφπμο CPM (δηάγναμμα Pert) ή άιιε
δυθημε μεζμδμιμγία. Οη ακαθενυμεκεξ ενγαζίεξ ή μμάδεξ ενγαζηχκ ζα είκαη - με ηεκ ίδηα
θεθαιαημπμίεζε & ανίζμεζε - υπςξ αθνηβχξ πανμοζηάδμκηαη ζημκ πνμτπμιμγηζμυ ακά δηαθνηηά
ημήμαηα ημο Ένγμο
Η δμμή αοηή ζφκηαλεξ ημο ΠηΓ, ακά δηαθνηηά ημήμαηα πανάιιεια με ηηξ πμζυηεηεξ θοζηθμφ
ακηηθεημέκμο, είκαη απαναίηεηε πνμθεημέκμο κα είκαη εοπενέζηενε ε παναθμιμφζεζε ηεξ πνμυδμο ημο
Ένγμο χζηε μη ηοπυκ θαζοζηενήζεηξ κα επηζεμαίκμκηαη έγθαηνα θαη κα ζπεδηάδμκηαη δημνζςηηθέξ
εκένγεηεξ. Άιιςζηε μ ζοκμιηθυξ πνμτπμιμγηζμυξ ημο Ένγμο πνμέθορε απυ ηηξ επί μένμοξ
πνμμεηνήζεηξ θαη πνμτπμιμγηζμμφξ ηςκ δηαθνηηχκ ημεμάηςκ ημο Γνγμο.
Η πνμκηθή οπμδηαίνεζε ζα είκαη μ μεκάξ θαη ημ εηήζημ ηνίμεκμ (ππ Γ' 2015, Δ’ 2015 θιπ).
Θα ζοκμδεφεηαη απυ ζοκμπηηθυ Ονγακυγναμμα ημο ενγμηαλίμο θαη αηηημιμγηθή έθζεζε - ηεθμενίςζε
ηςκ πνμβιεπμμέκςκ πνμζεζμηχκ ακάιμγα με ημ ακζνχπηκμ & μεπακηθυ δοκαμηθυ πμο πνυθεηηαη
δηαηεζεί θαη ηηξ εθηημχμεκεξ απμδυζεηξ.
Σμ Πνυγναμμα ημο Ένγμο (ΠηΓ) πνμζανμυδεηαη οπμπνεςηηθά :
-ζηηξ ζομβαηηθέξ πνμζεζμίεξ, ηυζμ ζηηξ εκδηάμεζεξ ημεμαηηθέξ (εκδεηθηηθέξ & απμθιεηζηηθή) υζμ θαη
ηεκ ηειηθή (πεναίςζεξ)
Πνμζεζμίεξ :
Η ζοκμιηθή ομβαηηθή πνμκηθή δηάνθεηα μνίδεηαη ζηεκ δηαθήνολε ημο ένγμο.

Σμ Πνυγναμμα ημο Ένγμο, μεηά ηεκ έγθνηζε ημο απυ ηεκ Δηεοζφκμοζα Τπενεζία θαζίζηαηαη
ομβαηηθυ Σεφπμξ.
ΆΞΘΞΜ 8μ : ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΝΜΖΜΠΕΠΑΟ ΓΞΓΜΡ (Ν.Ν.Γ)
Γηα ημ ένγμ δεκ απαηηείηαη ε θαηάζεζε ΠΠΓ, δηυηη μ πνμτπμιμγηζμυξ ηεξ μειέηεξ δεκ
οπενβαίκεη ημ πμζυ ηςκ 1.500.000 € (πςνίξ ΦΠΑ), ζφμθςκα με ηηξ ζπεηηθέξ απμθάζεηξ
ΔΙΠΑΔ/611/01 – ΦΓΚ 1013Β/2-8-01 θαη ΔΙΠΑΔ/501/03-ΦΓΚ928Β/4-7-03, θαη ημ άνζνμ 158 ημο
Ν. 4412/16.
Ακ μ Ακάδμπμξ έπεη ήδε εγθαηεζηεμέκμ ζηεκ Γπηπείνεζε ημο φζηεμα Δηαζθάιηζεξ Πμηυηεηαξ
εγθεθνημέκμ απυ ακαγκςνηζμέκμ Γιιεκηθυ ή αιιμδαπυ Ονγακηζμυ Πηζημπμίεζεξ, είκαη οπμπνεςμέκμξ
εκηυξ δέθα (10) ήμενςκ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ φμβαζεξ κα ημ πνμζθμμίζεη ζηεκ Δηεοζφκμοζα
Τπενεζία ζε δομ ακηίγναθα.
ΆΞΘΞΜ 9μ : ΔΖΜΖΗΕΟΕ ΠΜΡ ΓΞΓΜΡ – ΓΝΖΒΘΓΣΕ ΑΝΜ ΠΕΚ ΡΝΕΞΓΟΖΑ
Η Δημίθεζε ημο Ένγμο, ε παναθμιμφζεζε θαη μ έιεγπμξ αοημφ αζθμφκηαη απυ ηεκ ανμυδηα ηεπκηθή
οπενεζία ημο θμνέα θαηαζθεοήξ ημο ένγμο (Δηεοζφκμοζα ή Γπηβιέπμοζα Τπενεζία) θαηά ηα μνηδυμεκα
ζημ άνζνμ 136 ημο Ν.4412/2016 , μ δε Ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα ζομμμνθχκεηαη πνμξ ηε
φμβαζε θαη ηηξ δηαηαγέξ ηεξ Γπίβιερεξ.
Η Γπίβιερε απμζθμπεί ζηεκ πηζηή εθπιήνςζε απυ ημκ Ακάδμπμ ηςκ υνςκ ηεξ φμβαζεξ θαη
ζηεκ θαηαζθεοή ημο Ένγμο ζφμθςκα με ημοξ θακυκεξ ηεξ ηέπκεξ θαη ημοξ ηζπφμκηεξ θακμκηζμμφξ θαη
πνμδηαγναθέξ, χζηε κα ακηαπμθνίκεηαη ζημκ πνμμνηζμυ ημο.
Η Γπίβιερε μπμνεί κα αζθεζεί θαη εθηυξ ηςκ ζηεκχκ μνίςκ ημο Ένγμο επεθηεηκυμεκε θαη ζε
μπμημκδήπμηε άιιμ πχνμ θαηαζθεοάδμκηαη ημήμαηα πμο ζα εκζςμαηςζμφκ ζημ Ένγμ (ιαημμεία,
αζθαιηηθά ζογθνμηήμαηα, ενγμηάληα έημημμο ζθονμδέμαημξ, μεπακμονγεία, ζογθνμηήμαηα θμπήξ &
δηαμυνθςζεξ ζηδενμπιηζμμο θιπ).
Ο Ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα ελαζθαιίζεη ηεκ απνυζθμπηε άζθεζε ηεξ Γπίβιερεξ θαη
ζε υιμοξ ημοξ πνμακαθενυμεκμοξ πχνμοξ παναμέκμκηαξ ζε θάζε πενίπηςζε απμθιεηζηηθά
οπεφζοκμξ, ηυζμ γηα ηεκ αζηηθή υζμ θαη ηεκ πμηκηθή εοζφκε, ακαθμνηθά με ηα αηοπήμαηα πμο ζα
μπμνμφζακ κα ζομβμφκ ζημοξ οπαιιήιμοξ ηεξ Γπηβιέπμοζαξ Τπενεζίαξ θαηά ηε δηάνθεηα εθηέιεζεξ
ηςκ θαζεθυκηςκ ημοξ.
Η Τπενεζία έπεη ημ δηθαίςμα κα δεηήζεη ηεκ άμεζε απμμάθνοκζε θάζε οπαιιήιμο ημο
Ακαδυπμο ή ενγαημηεπκίηε, μ μπμίμξ είηε απείζεζε είηε έδεηλε αζέβεηα πνμξ ημοξ ακηηπνμζχπμοξ ηεξ
ή άιιςκ Τπενεζηχκ ημο Δεμμζίμο θαηά ηεκ άζθεζε ειέγπςκ, είηε ζομπενηθένζεθε θαηά ηνυπμ πμο
ζίγεη ημ θφνμξ ηςκ οπαιιήιςκ.
Η άζθεζε απυ ηεκ Δηεοζφκμοζα ή Γπηβιέπμοζα Τπενεζία ηεξ επίβιερεξ ηςκ ένγςκ δεκ απαιιάζζεη
ημκ Ακάδμπμ απυ μπμηαδήπμηε εοζφκε πμο πνμθφπηεη απυ ηηξ ζομβαηηθέξ ημο οπμπνεχζεηξ ή ημοξ
θείμεκμοξ Νυμμοξ.
Γπίζεξ μ Ακάδμπμξ, θαηά ηεκ εθηέιεζε ηςκ ένγςκ, δεκ απαιιάζζεηαη απυ ηεκ εοζφκε ηςκ
δεμηχκ πμο πηζακυκ κα πνμθφρμοκ απυ ηοπυκ ζθάιμαηα ηςκ ζπεδίςκ ηεξ εγθεθνημέκεξ μειέηεξ, εάκ
πνηκ ηεκ έκανλε ηςκ ακηηζημίπςκ ένγςκ δεκ δηαηοπχκεη εγγνάθςξ πνμξ ημκ Γνγμδυηε ηηξ
παναηενήζεηξ ημο γηα ηα ζθάιμαηα αοηά.
Ο Κφνημξ ημο Ένγμο, δηαηενεί ημ δηθαίςμα ηεξ ακηηθαηάζηαζεξ ημο πνμζςπηθμφ ηεξ
Δηεοζφκμοζαξ Τπενεζίαξ ή ηεξ Πνμσζηαμέκεξ Ανπήξ μπμηεδήπμηε θαη γηα μπμημδήπμηε αηηία, πςνίξ

εθ ημο ιυγμο ημφημο κα ζεςνείηαη υηη πνμζβάιιεηαη έκκμμμ ζομθένμκ ημο Ακαδυπμο ή κα
ζημηπεημζεηείηαη δηθαίςμα ζημκ Ακάδμπμ κα αληχζεη απμδεμίςζε ή πανάηαζε πνμζεζμηχκ.

ΆΞΘΞΜ 10μ : ΗΜΖΚΜΝΜΖΕΟΕ ΟΠΜΚ ΑΚΑΔΜΜ – ΓΗΝΞΜΟΩΝΕΟΕ
Ιζπφμοκ ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 143 ημο Ν. 4412/16.

ΑΞΘΞΜ 11μ: ΑΝΑΖΠΜΡΙΓΚΑ ΙΓΠΞΑ ΑΟΦΑΘΓΖΑΟ ΗΑΖ ΡΓΓΖΑΟ ΟΠΜ ΓΞΓΜΠΑΛΖΜ.
1. Ο ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ δηαηάλεςκ ηεξ ενγαηηθήξ κμμμζεζίαξ, ηςκ
δηαηάλεςκ θαη θακμκηζμχκ γηα ηεκ πνυιερε αηοπεμάηςκ ζημ πνμζςπηθυ ημο, ή ζημ πνμζςπηθυ ημο
θμνέα ημο ένγμο, ή ζε μπμημκδήπμηε ηνίημ, χζηε κα ελαιείθμκηαη ή κα ειαπηζημπμημφκηαη μη θίκδοκμη
αηοπεμάηςκ ή επαγγειμαηηθχκ αζζεκεηχκ θαηά ηεκ θάζε θαηαζθεοήξ ημο ένγμο : ΠΔ 305/96 (αν. 79), Ν.4412/16 (αν. 138 παν.7), Ν. 3850/10 (αν. 42) (μ Ν. 3850/10 Κφνςζε ημο Κχδηθα κυμςκ γηα
ηεκ ογεία θαη ηεκ αζθάιεηα ηςκ ενγαδμμέκςκ αν. δεφηενμ, θαηανγεί δηαηάλεηξ πμο νοζμίδμκηαη απυ
αοηυκ υπςξ δηαηάλεηξ ηςκ Ν.1568/85,ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, θιπ).
2.Οηα πιαίζηα ηεξ εοζύκεξ ημο, μ ακάδμπμξ οπμπνεμύηαη :
α. Να εθπμκεί θάζε ζπεηηθή μειέηε (ζηαηηθή ηθνηςμάηςκ, μειέηε πνμζςνηκήξ ζήμακζεξ ένγςκ θιπ.)
θαη κα ιαμβάκεη υια ηα ζπεηηθά μέηνα Ν.4412/16 (ανζ. 138 παν.7).
β. Να ιαμβάκεη μέηνα πνμζηαζίαξ ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία ζημ πέδημ Αζθάιεηαξ θαη
Τγείαξ (ΑΤ), υπςξ αοηυ νοζμίδεηαη με ηηξ απμθάζεηξ ημο (η.) ΤΠΓΥΩΔΓ : ΔΙΠΑΔ/μηθ.177/2-301, ΔΓΓΠΠ/85/14-5-01 θαη ΔΙΠΑΔ/μηθ889/27-11-02, ζημ πνμκμδηάγναμμα ηςκ ενγαζηχκ, θαζχξ
θαη ηηξ εκδεπυμεκεξ ηνμπμπμηήζεηξ ή άιιεξ ακαγθαίεξ ακαπνμζανμμγέξ ηςκ μειεηχκ θαηά ηε θάζε ηεξ
μειέηεξ θαη ηεξ θαηαζθεοήξ ημο ένγμο : Ν.4412/16 (αν. 138 παν.8 θαη αν.378).
γ. Να επηβιέπεη ακειιηπχξ ηεκ μνζή εθανμμγή ηςκ μέηνςκ αζθάιεηαξ θαη ογείαξ ηςκ ενγαδμμέκςκ,
κα ημοξ εκεμενχκεη / εθπαηδεφεη γηα ηεκ ακαγθαηυηεηα ηεξ ηήνεζεξ ηςκ μέηνςκ αοηχκ θαηά ηεκ
ενγαζία, κα δεηά ηε γκχμε ημοξ θαη κα δηεοθμιφκεη ηε ζομμεημπή ημοξ ζε δεηήμαηα αζθάιεηαξ θαη
ογείαξ : ΠΔ 1073/81 (αν. 111), ΠΔ 305/96 (αν.10,11), Ν.3850/10 (αν. 42-49).
Γηα ηεκ ζςζηή εθανμμγή ηεξ παν.γ ζημοξ αιιμδαπμφξ ενγαδυμεκμοξ, είκαη αοημκυεημ υηη ε γκχζε απυ
αοημφξ ηεξ ειιεκηθήξ γιχζζαξ θνίκεηαη απαναίηεηε χζηε κα μπμνμφκ κα θαηακμμφκ ηεκ ακαγθαηυηεηα
θαη ημκ ηνυπμ εθανμμγήξ ηςκ μέηνςκ αζθάιεηαξ θαη ογείαξ (εθηυξ εηδηθχκ πενηπηχζεςκ υπμο ημήμα
ή υιμ ημ ένγμ έπεη ακαιάβεη κα θαηαζθεοάζεη λέκε ελεηδηθεομέκε εηαηνεία).
* Η έκκμηα ημο ενγμηαλίμο μνίδεηαη ζημ άνζνμ 2 παν. 1 ζε ζοκδοαζμυ με ημ πανάνηεμα Ι ημο άνζνμο
12 ημο ΠΔ 305/96.
3. Ούμθςκα με ηα πνμακαθενόμεκα ηεξ παν. 2, μ ακάδμπμξ οπμπνεμύηαη κα ηενεί ηα αθόιμοζα :
3.1 Γθ ηςκ πνμηένςκ γκςζημπμίεζε -Οπέδημ Αζθάιεηαξ Ργείαξ ( ΟΑΡ ) -Φάθειμξ Αζθάιεηαξ
Ργείαξ (ΦΑΡ) θαη ζογθεθνημέκα :
α. Να δηαβηβάζεη ζηεκ ανμυδηα επηζεχνεζε ενγαζίαξ πνηκ απυ ηεκ έκανλε ηςκ ενγαζηχκ, ηεκ εθ ηςκ
πνμηένςκ γκςζημπμίεζε, πνμθεημέκμο γηα ενγμηάλημ με πνμβιεπυμεκε δηάνθεηα ενγαζηχκ πμο ζα
οπενβαίκεη ηηξ 30 ενγάζημεξ εμένεξ θαη ζημ μπμίμ ζα αζπμιμφκηαη ηαοηυπνμκα πενηζζυηενμη απυ 20
ενγαδυμεκμη ή μ πνμβιεπυμεκμξ υγθμξ ενγαζίαξ ζα οπενβαίκεη ηα 500 εμενμμίζζηα : ΠΔ 305/96 (αν
3 παν. 12 θαη 13).
Η γκςζημπμίεζε θαηανηίδεηαη ζφμθςκα με ημ πανάνηεμα ΙΙΙ ημο άνζνμο 12 ημο ΠΔ 305/96.

β. Να αθμιμοζήζεη ηηξ οπμδείλεηξ / πνμβιέρεηξ ηςκ ΑΤ-ΦΑΤ ηα μπμία απμηειμφκ ημήμα ηεξ
ηεπκηθήξ μειέηεξ ημο ένγμο (μνηζηηθήξ ή εθανμμγήξ) ζφμθςκα με ημ Π.Δ. 305/96 (αν.3 παν.8) θαη
ηεκ ΤΑ ΔΓΓΠΠ/μηθ/85/2001 ημο (η.) ΤΠΓΥΩΔΓ ε μπμία εκζςμαηχζεθε ζημ Ν.4412/16 (αν. 138
παν.8 θαη αν.378).
γ. Να εθπμκήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ θαη ζηε ζοκέπεηα κα ηα πνμζανμυδεη θαη κα ηα ζομπιενχκεη (ηοπυκ
παναιήρεηξ πμο ζα δηαπηζηχζεη μ ίδημξ ή πμο ζα ημο δεηεζμφκ απυ ηεκ Τπενεζία), ζφμθςκα με ηεκ
μεζμδμιμγία πμο ζα εθανμυζεη ζηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο ακάιμγα με ηεκ θαηαζθεοαζηηθή ημο
δοζθμιία, ηηξ ηδηαηηενυηεηέξ ημο, θιπ (μέζμδμξ θαηαζθεοήξ, ηαοηυπνμκε εθηέιεζε θάζεςκ ενγαζηχκ,
πμιηηηθή αζθάιεηαξ, μνγάκςζε, ελμπιηζμυξ, θιπ).
δ. Να ακαπνμζανμυζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ χζηε κα πενηιεθζμφκ ζε αοηά ενγαζίεξ πμο ζα πνμθφρμοκ ιυγς
ηνμπμπμίεζεξ ηεξ εγθεθνημέκεξ μειέηεξ θαη γηα ηηξ μπμίεξ ζα απαηηεζμφκ ηα πνμβιεπυμεκα απυ ηεκ
ηζπφμοζα κμμμζεζία, μέηνα αζθάιεηαξ θαη ογείαξ : ΠΔ 305/96 (αν. 3 παν.9) θαη ΤΑ
ΔΙΠΑΔ/μηθ/889/2002 (παν.2.9) ημο (η.) ΤΠΓΥΩΔΓ ε μπμία εκζςμαηχζεθε ζημ Ν.4412/16 (αν.
138 παν.8 θαη αν.378).
ε. Να ηενήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζημ ενγμηάλημ, θαηά ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο : ΠΔ 305/96 (αν. 3 παν.10)
θαη ΤΑ ΔΙΠΑΔ/μηθ/889/2002 (παν.2.9Δ) ημο (η.)ΤΠΓΥΩΔΓ θαη κα ηα έπεη ζηε δηάζεζε ηςκ
ειεγθηηθχκ ανπχκ.
ζη. ομπιενςμαηηθέξ ακαθμνέξ ζημ πέδημ Αζθάιεηαξ Τγείαξ (ΑΤ) θαη ζημ Φάθειμ Αζθάιεηαξ
Τγείαξ (ΦΑΤ).
Σμ ΑΤ απμζθμπεί ζηεκ πνυιερε θαη ζημκ πενημνηζμυ ηςκ θηκδφκςκ γηα ημοξ ενγαδυμεκμοξ θαη γηα
ηα άιια εμπιεθυμεκα μένε πμο πανεονίζθμκηαη ζημ ενγμηάλημ θαηά ηε δηάνθεηα θαηαζθεοήξ ημο ένγμο.
Ακηίζημηπα μ ΦΑΤ απμζθμπεί ζηεκ πνυιερε θαη ζημκ πενημνηζμυ ηςκ θηκδφκςκ γηα υζμοξ μειιμκηηθά
αζπμιεζμφκ με ηε ζοκηήνεζε ή ηεκ επηζθεοή ημο ένγμο.
Α. Σμ πενηεπυμεκμ ημο ΑΤ θαη ημο ΦΑΤ ακαθένεηαη ζημ ΠΔ 305/96 (αν.3 παν.5-7) θαη ζηηξ ΤΑ :
ΔΙΠΑΔ/μηθ/177/2001 (αν.3) θαη ΔΙΠΑΔ/μηθ/889/2002 (παν.2.9) ημο (η.) ΤΠΓΥΩΔΓ μη μπμίεξ
εκζςμαηχζεθακ ζημ Ν.4412/16 (αν. 138 θαη αν.378).
Β. Η οπμπνέςζε εθπυκεζεξ ΑΤ πνμβιέπεηαη ζφμθςκα με ημ ΠΔ 305/96 (αν. 3 παν.4), υηακ :
α. Απαηηείηαη οκημκηζηήξ ζηε θάζε ηεξ μειέηεξ, επεηδή ζημ Γνγμηάλημ ημο εκ ιυγς Ένγμο ζα είκαη
πανυκηα πμιιά ζοκενγεία ζα μνηζηεί απυ ημκ Ακάδμπμ οκημκηζηήξ ζε ζέμα Αζθάιεηαξ & Τγείαξ ζημκ
μπμίμ ζα ακαηεζμφκ ηα θαζήθμκηα πμο πνμβιέπμκηαη ζηεκ πανάγναθμ 3 ημο άνζνμο 6 ημο ΠΔ
305/96 θαη ζα έπεη ηα πνμζυκηα πμο πνμβιέπμκηαη θαη γηα ημοξ Σεπκηθμφξ Αζθάιεηαξ απυ ημ ΠΔ
294/88.
β. Οη ενγαζίεξ πμο πνυθεηηαη κα εθηειεζημφκ εκέπμοκ ηδηαίηενμοξ θηκδφκμοξ : Π.Δ.305/96 (ανζ.12
πανάνηεμα ΙΙ).
γ. Απαηηείηαη εθ ηςκ πνμηένςκ γκςζημπμίεζε ζηεκ ανμυδηα επηζεχνεζε ενγαζίαξ.
δ. Γηα ηεκ έκανλε ηςκ μηθμδμμηθχκ ενγαζηχκ, επηβάιιεηαη με εοζφκε ημο θονίμο ή ημο έπμκημξ κυμημμ
δηθαίςμα: ζεχνεζε ημο ζπεδίμο θαη ημο θαθέιμο αζθάιεηαξ θαη ογείαξ (ΑΤ,ΦΑΤ) ημο ένγμο απυ ηεκ
ανμυδηα Γπηζεχνεζε Γνγαζίαξ ζφμθςκα με ημ άνζνμ 7 παν.1 εδάθημ α' ημο Ν 4030/2011 (ΦΓΚ
249/Α/25-11-2011) θαη ηεκ αν. πνςη. 10201/27-3-2012 εγθφθιημ ημο Γηδ. Γναμμαηέα ημο .ΓΠ.Γ.
3. Ο ΦΑΤ θαζηενχκεηαη ςξ απαναίηεημ ζημηπείμ γηα ηεκ πνμζςνηκή θαη ηεκ μνηζηηθή παναιαβή θάζε
Δεμυζημο Ένγμο : ΤΑ ΔΓΓΠΠ/μηθ. 433/2000 ημο (η.) ΤΠΓΥΩΔΓ, ε μπμία εκζςμαηχζεθε ζημ
Ν.4412/16 αν. (170 θαη 172).
Καηά ηεκ Ονηζηηθή Παναιαβή ημο Ένγμο ε ανμμδία επηηνμπή παναιαβήξ ειέγπεη θαη ηεκ φπανλε &
πιενυηεηα ημο Φ.Α.Τ (ημ μπμίμ θαη παναδίκεηαη πιέμκ ζημκ θφνημ ημο Ένγμο) πνμθεημέκμο κα
παναιάβεη ημ Ένγμ, ζημηπείμ πμο ακαγνάθεηαη ζημ Πνςηυθμιιμ Παναιαβήξ.

4. Μεηά ηεκ απμπενάηςζε ημο ένγμο, μ ΦΑΤ θοιάζζεηαη με εοζφκε ημο Κονίμο ημο Ένγμο θαη ημ
ζοκμδεφεη θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ δςήξ ημο : ΠΔ 305/96 (αν. 3 παν.11) θαη ΤΑ
ΔΙΠΑΔ/μηθ/889/2002 (παν.2.9Δ) ημο (η.) ΤΠΓΥΩΔΓ.
5. Δηεοθνηκίζεηξ ζπεηηθά με ηεκ εθπυκεζε ημο ΑΤ θαη ηεκ θαηάνηηζε ημο ΦΑΤ πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ
ΓΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αν. πνςη. ΔΙΠΑΔ/μηθ/215/31-3-2008 ημο (η.) ΤΠΓΥΩΔΓ.
3.2.Ακάζεζε θαζεθόκηςκ ζε ηεπκηθό αζθαιείαξ, γηαηνό ενγαζίαξ -ηήνεζε ζημηπείςκ αζθάιεηαξ
θαη ογείαξ
Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη :
α. Να ακαζέζεη θαζήθμκηα ηεπκηθμφ αζθαιείαξ ακ ζημ ένγμ απαζπμιήζεη ιηγυηενμοξ απυ 50
ενγαδυμεκμοξ ζφμθςκα με ημ Ν. 3850/10 (αν.8 παν.1 θαη αν.12 παν.4).
β. Να ακαζέζεη θαζήθμκηα ηεπκηθμφ αζθαιείαξ θαη ηαηνμφ ενγαζίαξ, ακ απαζπμιήζεη ζημ ένγμ 50 θαη
άκς ενγαδυμεκμοξ, ζφμθςκα με ημ Ν.3850/10 (αν.8 παν.2 θαη αν. 4 έςξ 25).
γ. Σα παναπάκς θαζήθμκηα μπμνεί κα ακαηεζμφκ ζε ενγαδυμεκμοξ ζηεκ επηπείνεζε ή ζε άημμα εθηυξ
ηεξ επηπείνεζεξ ή κα ζοκαθζεί ζφμβαζε με ηηξ Γλςηενηθέξ Τπενεζίεξ Πνμζηαζίαξ θαη Πνυιερεξ ή κα
ζοκδοαζημφκ αοηέξ μη δοκαηυηεηεξ.
Η ακάζεζε θαζεθυκηςκ ζε άημμα εκηυξ ηεξ επηπείνεζεξ γίκεηαη εγγνάθςξ απυ ημκ ακάδμπμ θαη
ακηίγναθυ ηεξ θμηκμπμηείηαη ζηεκ ημπηθή Γπηζεχνεζε Γνγαζίαξ, ζοκμδεφεηαη δε απαναίηεηα απυ
ακηίζημηπε δήιςζε απμδμπήξ : Ν.3850/10 (αν.9).
δ. ηα πιαίζηα ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο ακαδυπμο θαζχξ θαη ηςκ : ηεπκηθμφ αζθαιείαξ θαη ηαηνμφ
ενγαζίαξ, εκηάζζεηαη θαη ε οπμπνεςηηθή ηήνεζε ζημ ενγμηάλημ, ηςκ αθυιμοζςκ ζημηπείςκ :
η. Γναπηή εθηίμεζε πνμξ ημκ ακάδμπμ, απυ ημοξ ηεπκηθυ αζθάιεηαξ θαη ηαηνυ ενγαζίαξ, ηςκ
οθηζηαμέκςκ θαηά ηεκ ενγαζία θηκδφκςκ γηα ηεκ αζθάιεηα θαη ηεκ ογεία, ζομπενηιαμβακμμέκςκ
εθείκςκ πμο αθμνμφκ μμάδεξ ενγαδμμέκςκ πμο εθηίζεκηαη ζε ηδηαίηενμοξ θηκδφκμοξ Ν.3850/10
(αν.43 παν. 1α θαη παν.3-8).
ηη. Βηβιίμ οπμδείλεςκ ηεπκηθμφ αζθαιείαξ θαη γηαηνμφ ενγαζίαξ ζημ μπμίμ ζα ακαγνάθμοκ ηηξ
οπμδείλεηξ ημοξ μ Σεπκηθυξ αζθαιείαξ θαη μ γηαηνυξ ενγαζίαξ Ν.3850/10 (αν.14 παν.1 θαη αν.17
παν.1).
Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ιαμβάκεη εκοπυγναθα γκχζε ηςκ οπμδείλεςκ αοηχκ.
Σμ βηβιίμ οπμδείλεςκ ηεπκηθμφ αζθαιείαξ θαη γηαηνμφ ενγαζίαξ ζειηδμμεηνείηαη θαη ζεςνείηαη απυ ηεκ
ανμυδηα επηζεχνεζε ενγαζίαξ.
Ακ μ ακάδμπμξ δηαθςκεί με ηηξ γναπηέξ οπμδείλεηξ θαη ζομβμοιέξ ημο ηεπκηθμφ ή ημο ηαηνμφ ενγαζίαξ
(Ν 3850/10 αν.20 παν.4 ), μθείιεη κα αηηημιμγεί ηηξ απυρεηξ ημο θαη κα ηηξ θμηκμπμηεί θαη ζηεκ
Γπηηνμπή Τγείαξ θαη Αζθάιεηαξ (Γ.Τ.Α.Γ) ή ζημκ εθπνυζςπμ ηςκ ενγαδμμέκςκ ηςκ μπμίςκ ε ζφζηαζε
θαη μη ανμμδηυηεηεξ πνμβιέπμκηαη απυ ηα άνζνα 4 θαη 5 ημο Ν.3850/10.
ε πενίπηςζε δηαθςκίαξ ε δηαθμνά επηιφεηαη απυ ημκ επηζεςνεηή ενγαζίαξ θαη μυκμ.
ηηη. Βηβιίμ αηοπεμάηςκ ζημ μπμίμ ζα πενηγνάθεηαη ε αηηία θαη ε πενηγναθή ημο αηοπήμαημξ θαη κα ημ
ζέηεη ζηε δηάζεζε ηςκ ανμυδηςκ ανπχκ Ν.3850/10 (αν.43 παν.2β).
Σα μέηνα πμο ιαμβάκμκηαη γηα ηεκ απμηνμπή επακάιερεξ πανυμμηςκ αηοπεμάηςκ, θαηαπςνμφκηαη ζημ
βηβιίμ οπμδείλεςκ ηεπκηθμφ αζθαιείαξ.
Ο ακάδμπμξ μθείιεη κα ακαγγέιιεη ζηηξ ανμυδηεξ επηζεςνήζεηξ ενγαζίαξ, ζηηξ πιεζηέζηενεξ
αζηοκμμηθέξ ανπέξ θαη ζηηξ ανμυδηεξ οπενεζίεξ ημο αζθαιηζηηθμφ μνγακηζμμφ ζημκ μπμίμ οπάγεηαη μ
ενγαδυμεκμξ υια ηα ενγαηηθά αηοπήμαηα εκηυξ 24 ςνχκ θαη εθυζμκ πνυθεηηαη πενί ζμβανμφ
ηναομαηηζμμφ ή ζακάημο, κα ηενεί αμεηάβιεηα υια ηα ζημηπεία πμο δφκαηαη κα πνεζημεφζμοκ γηα
ελαθνίβςζε ηςκ αηηίςκ ημο αηοπήμαημξ Ν.3850/10 (αν.43 παν.2α).
iv. Καηάιμγμ ηςκ ενγαηηθχκ αηοπεμάηςκ πμο είπακ ςξ ζοκέπεηα γηα ημκ ενγαδυμεκμ ακηθακυηεηα
ενγαζίαξ μεγαιφηενε ηςκ ηνηχκ ενγάζημςκ εμενχκ Ν.3850/10 (αν.43 παν.2γ).

iiv. Ιαηνηθυ θάθειμ θάζε ενγαδυμεκμο Ν 3850/10 (αν.18 παν.9).
3.3. Εμενμιόγημ Ιέηνςκ Αζθάιεηαξ (ΕΙΑ)
Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ηενεί ζημ ενγμηάλημ Ημενμιυγημ Μέηνςκ Αζθάιεηαξ (ΗΜΑ), υηακ
απαηηείηαη εθ ηςκ πνμηένςκ γκςζημπμίεζε ζηεκ ανμυδηα επηζεχνεζε ενγαζίαξ, πνηκ ηεκ έκανλε ηςκ
ενγαζηχκ ζημ ενγμηάλημ ζφμθςκα με ημ ΠΔ 305/96 (αν.3 παν.14) ζε ζοκδοαζμυ με ηεκ Τ.Α
130646/1984 ημο (η.) Τπμονγείμο Γνγαζίαξ.
Σμ ΗΜΑ ζεςνείηαη, ζφμθςκα με ηεκ παναπάκς Τ.Α, απυ ηηξ θαηά ηυπμοξ Δ/κζεηξ, Σμήμαηα ή
Γναθεία Γπηζεχνεζεξ Γνγαζίαξ θαη ζομπιενχκεηαη απυ ημοξ επηβιέπμκηεξ μεπ/θμφξ ημο ακαδυπμο
θαη ηεξ Δ/κμοζαξ Τπενεζίαξ, απυ ημοξ οπυπνεμοξ γηα ηεκ δηεκένγεηα ηςκ ηαθηηθχκ ειέγπςκ ή
δμθημχκ γηα υ,ηη αθμνά ηα απμηειέζμαηα ηςκ ειέγπςκ ή δμθημχκ, απυ ημ ανμυδημ υνγακμ ειέγπμο
υπςξ μ επηζεςνεηήξ ενγαζίαξ, θιπ : ΠΔ 1073/81 (αν.113 ), Ν.1396/83 (αν. 8) θαη ηεκ Γγθφθιημ 27
ημο (η.) ΤΠΓΥΩΔΓ με αν.πνςη. ΔΓΓΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4. Οοζπεηηζμόξ Οπεδίμο Αζθάιεηαξ Ργείαξ (ΟΑΡ) θαη Εμενμιόγημο Ιέηνςκ Αζθάιεηαξ (ΕΙΑ)
Γηα ηεκ πηζηή εθανμμγή ημο  ΑΤ θαηά ηεκ ελέιηλε ημο ένγμο, πνέπεη αοηυ κα ζοζπεηίδεηαη με ημ Η Μ
Α.
ηα πιαίζηα ημο ζοζπεηηζμμφ αοημφ, κα ζεμεηχκεηαη ζημ Η.Μ.Α. θάζε ακαζεχνεζε θαη εμπιμοηηζμυξ
ημο ΑΤ θαη επίζεξ ζε εηδηθή ζηήιε ημο, κα γίκεηαη παναπμμπή ηςκ ακαγναθυμεκςκ οπμδείλεςκ /
δηαπηζηχζεςκ ζηεκ ακηίζημηπε ζειίδα ημο ΑΤ.
Με ημκ ηνυπμ αοηυ δηεοθμιφκεηαη θαη επηηογπάκεηαη μ ζηυπμξ ηεξ πνυιερεξ ημο αηοπήμαημξ.
4.Απαηημύμεκα μέηνα αζθάιεηαξ θαη ογείαξ θαηά ηεκ εθηέιεζε όιςκ ηςκ ενγαζηώκ ζημ
ενγμηάλημ.
4.1.Ννμεημημαζία ενγμηαλίμο -Ιέηνα Αημμηθήξ Ννμζηαζίαξ (ΙΑΝ)
Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ηενεί ζημ ενγμηάλημ, θαηά ηεκ εθηέιεζε υιςκ ηςκ ενγαζηχκ, ηα
παναθάης μέηνα αζθάιεηαξ θαη ογείαξ :
α. Σεκ εοθνηκή θαη εμθακή ζήμακζε θαη πενίθναλε ημο πενηβάιιμκηα πχνμο ημο ενγμηαλίμο με
ηδηαίηενε πνμζμπή ζηε ζήμακζε θαη πενίθναλε ηςκ επηθίκδοκςκ ζέζεςκ : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96
(αν.12 πανανη. IVμένμξ Α, παν. 18.1).
β. Σμκ εκημπηζμυ θαη ημκ έιεγπμ πνμτπανπμοζχκ ηεξ έκανλεξ ιεηημονγίαξ ημο ενγμηαλίμο ειεθηνηθχκ
εγθαηαζηάζεςκ θαη εθηνμπή ηοπυκ οπανπυκηςκ εκαενίςκ ειεθηνμθυνςκ αγςγχκ έλς απυ ημ
ενγμηάλημ, χζηε κα πανέπεηαη πνμζηαζία ζημοξ ενγαδυμεκμοξ απυ ημκ θίκδοκμ ειεθηνμπιελίαξ : ΠΔ
1073/81 (αν.75-79), ΠΔ 305/96 (αν.12 πανανη. IV μένμξ Β, ημήμα II, παν.2).
γ. Σε ζήμακζε ηςκ εγθαηαζηάζεςκ με εηδηθμφξ θηκδφκμοξ (αγςγμί αημχκ ζενμχκ, ογνχκ ή αενίςκ
θιπ) θαη ηα απαηημφμεκα μέηνα πνμζηαζίαξ ηςκ ενγαδμμέκςκ απυ ημοξ θηκδφκμοξ ηςκ εγθαηαζηάζεςκ
αοηχκ : ΠΔ 1073/81 (αν.92 -95), ΠΔ 305/96 (αν.12, πανανη. IVμένμξ Α, παν.6).
δ. Σε ιήρε μέηνςκ ακηημεηχπηζεξ εθηάθηςκ θαηαζηάζεςκ υπςξ : θαηάνηηζε ζπεδίμο δηαθογήξ δηάζςζεξ θαη ελυδςκ θηκδφκμο, ποναζθάιεηα, εθθέκςζε πχνςκ απυ ημοξ ενγαδυμεκμοξ, πνυιερε ακηημεηχπηζε πονθαγηχκ & επηθίκδοκςκ εθνήλεςκ ή ακαζομηάζεςκ, φπανλε πονμζβεζηήνςκ,θιπ. :
ΠΔ 1073/81 (αν. 92-96), ΠΔ 305/96 (αν.12, πανανη. IVμένμξ Α, παν.3, 4, 8-10), Ν.3850/10
(αν.30, 32, 45).
ε. Σεκ ελαζθάιηζε πανμπήξ πνχηςκ βμεζεηχκ, πχνςκ ογηεηκήξ θαη ογεημκμμηθμφ ελμπιηζμμφ (φπανλε
πχνςκ πνχηςκ βμεζεηχκ, θανμαθείμο, απμπςνεηενίςκ, κηπηήνςκ, θιπ) : ΠΔ 1073/81 (αν.109,110),
Ν.1430/84 (αν.17,18), ΠΔ 305/96 (αν.12 πανάνη. IV μένμξ Α, παν.13, 14).
ζη. Σεκ ελαζθάιηζε ηεξ δςνεάκ πμνήγεζεξ Μέζςκ Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ (ΜΑΠ) ζημοξ ενγαδυμεκμοξ
υπςξ : πνμζηαηεοηηθά θνάκε, μπυηεξ αζθαιείαξ, θςζθμνίδμκηα γηιέθα, μιυζςμεξ δχκεξ αζθαιείαξ,

γοαιηά, θιπ, εθυζμκ ημοξ εκεμενχζεη εθ ηςκ πνμηένςκ ζπεηηθά με ημοξ θηκδφκμοξ απυ ημοξ μπμίμοξ
ημοξ πνμζηαηεφεη μ ελμπιηζμυξ αοηυξ θαη ημοξ δχζεη ζαθείξ μδεγίεξ γηα ηε πνήζε ημο :Π.Δ.
1073/81(αν.102-108), Ν.1430/84 (αν.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη μη ηνμπμπ. αοηήξ ΚΤΑ
8881/94 θαη Τ.Α. μηθ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αν.9,παν.γ).
4.2 Γνγμηαληαθή ζήμακζε –ζεμαημδόηεζε, ζοζηήμαηα αζθαιείαξ, θόνηςζε -εθθόνηςζε–
εκαπόζεζε
οιηθώκ,
ζόνοβμξ,
θοζηθμί,
πεμηθμί
πανάγμκηεξ
θιπ
Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη (υπςξ ακαθένεηαη θαη ζε άιια ζεμεία ηεξ ΓΤ):
α. Να πνμβεί ζηεκ θαηάιιειε ζήμακζε θαη ζεμαημδυηεζε, με ζθμπυ ηεκ αζθαιή δηέιεοζε ηςκ πεδχκ
θαη ηςκ μπεμάηςκ απυ ηεκ πενημπή θαηαζθεοήξ ημο ένγμο, ζφμθςκα με :
-Σεκ Τ.Α ανηζ. ΔΜΓΟ/Ο/613/16-2-2011 ημο η.ΤΠΤΜΓΔΙ: «Οδεγίεξ ήμακζεξ Γθηειμφμεκςκ
Ένγςκ» (ΟΜΟΓ-ΓΓΟ, ηεφπμξ 7)
-Σε ΚΤΑ ανηζ.6952/14-2-2011 ημο η.ΤΠΓΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΓΔΙ «Τπμπνεχζεηξ θαη μέηνα γηα ηεκ
αζθαιή δηέιεοζε ηςκ πεδχκ θαηά ηεκ εθηέιεζε ενγαζηχκ ζε θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ πυιεςκ θαη
μηθηζμχκ πμο πνμμνίδμκηαη γηα ηεκ θοθιμθμνία πεδχκ »
-Σηξ δηαηάλεηξ ημο Κχδηθα Οδηθήξ Κοθιμθμνίαξ : Ν.2696/99 (αν. 9 –11 θαη αν.52 ) υπςξ
ηνμπμπμηήζεθακ θαη ηζπφμοκ.
β. Να ηενεί ηηξ απαηηήζεηξ αζθάιεηαξ πμο αθμνμφκ ζε ενγαζίεξ εκαπυζεζεξ οιηθχκ ζηηξ μδμφξ,
θαηάιερεξ ημήμαημξ μδμφ θαη πεδμδνμμίμο : Ν. 2696/99 (αν. 47 , 48) θαη ε ηνμπ. αοημφ: Ν. 3542/07
(αν.43,44).
γ. Να ζοκηενεί θαη κα ειέγπεη ηαθηηθά ηε ιεηημονγία ηςκ ζοζηεμάηςκ αζθαιείαξ θαη κα ηενεί ηηξ
απαηηήζεηξ αζθάιεηαξ ηςκ ειεθηνηθχκ εγθαηαζηάζεςκ, ηςκ θμνεηχκ ειεθηνηθχκ ζοζθεοχκ, ηςκ
θηκεηχκ πνμβμιέςκ, ηςκ θαιςδίςκ ηνμθμδμζίαξ, ηςκ εγθαηαζηάζεςκ θςηηζμμφ ενγμηαλίμο, θιπ :
ΠΔ 1073/81 (αν.75-84), ΠΔ 305/96 (αν.8.δ θαη αν.12,πανανη.IV μένμξ Α, παν.2), Ν.3850/10 (αν.
31,35).
δ. Να πνμβεί ζηα απαναίηεηα μέηνα αζθάιεηαξ πμο αθμνμφκ ζε ενγαζίεξ θυνηςζεξ, εθθυνηςζεξ,
απμζήθεοζεξ, ζημίβαζεξ, νίρεξ θαη μεηαθμνάξ οιηθχκ θαη άιιςκ ζημηπείςκ : ΠΔ 216/78, ΠΔ
1073/81 (αν.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αν.8), ΠΔ 305/96 [αν. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αν.12 πανανη.
IVμένμξ Α παν.11 θαη. μένμξ Β ημήμα ΙΙ παν.4], Ν.2696/99 (αν.32) θαη ε ηνμπ. αοημφ : Ν. 3542/07
(αν.30).
ε. Να ηενεί μέηνα πνμζηαζίαξ ηςκ ενγαδμμέκςκ πμο αθμνμφκ :
α) θναδαζμμφξ : ΠΔ 176/05, β) ζυνοβμ : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) πνμθοιάλεηξ ηεξ μζθοσθήξ
πχναξ θαη ηεξ νάπεξ απυ πεηνςκαθηηθή δηαθίκεζε θμνηίςκ : ΠΔ 397/94, δ) πνμζηαζία απυ θοζηθμφξ,
πεμηθμφξ θαη βημιμγηθμφξ πανάγμκηεξ : Ν.3850/10 (άν. 36-41), ΠΔ 82/10.
4.3 Ιεπακήμαηα ένγςκ / Γλμπιηζμμί ενγαζίαξ -απμδεηθηηθά ζημηπεία
αοηώκ.
Οη ελμπιηζμμί ενγαζίαξ παναθηενίδμκηαη θαη θαηαηάζζμκηαη ςξ μεπακήμαηα ένγςκ ΠΔ 304/00 (αν.2).
α. Ο ακάδμπμξ μθείιεη κα ειέγπεη ηε ζςζηή ιεηημονγία θαη ημκ πεηνηζμυ ηςκ μεπακεμάηςκ
(πςμαημονγηθχκ θαη δηαθίκεζεξ οιηθχκ), ηςκ ακορςηηθχκ μεπακεμάηςκ, ηςκ μπεμάηςκ, ηςκ
εγθαηαζηάζεςκ, ηςκ μεπακχκ θαη ημο ιμηπμφ ελμπιηζμμφ ενγαζίαξ (δχκεξ αζθαιείαξ με μεπακηζμυ
ακυδμο θαη θαζυδμο, θοιηυμεκα ηθνηχμαηα, θμνεηέξ θιίμαθεξ, θιπ ) : ΠΔ 1073/81 (αν.17, 45-74 ), Ν
1430/84 (αν.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 θαη μη ηνμπ. αοημφ: ΠΔ 89/99, ΠΔ
304/00 θαη ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (πανανη. IX), ΠΔ 305/96 (αν.12 πανανη.IV μένμξ Β ημήμα ΙΙ
παν.7-9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αν.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αν. 34, 35).
β. Σα μεπακήμαηα ένγςκ ζφμθςκα με ημ ΠΔ 305/96 (αν.12 πανανη.IV, μένμξ Β’, ημήμα ΙΙ, παν.7.4
θαη 8.5) θαη ημ ΠΔ 304/00 (αν.2), πνέπεη κα ζοκμδεφμκηαη απυ ηα ελήξ ζημηπεία :
η. Πηκαθίδεξ ανηζμμφ θοθιμθμνίαξ
ηη. Άδεηα θοθιμθμνίαξ

ηηη. Απμδεηθηηθά ζημηπεία αζθάιηζεξ.
ηv. Απμδεηθηηθά πιενςμήξ ηειχκ θοθιμθμνίαξ (πνήζεξ)
v. Άδεηεξ πεηνηζηχκ μεπακεμάηςκ ζφμθςκα με ημ ΠΔ 305/96 (αν.12, πανανη. IV, μένμξ Β , ημήμα ΙΙ,
παν. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ημ ΠΔ 89/99 (πανανη. II, παν.2.1).
εμεηχκεηαη υηη ε άδεηα πεηνηζημφ μεπακήμαημξ ζοκμδεφεη ημκ πεηνηζηή.
vi. Βεβαίςζε αζθαιμφξ ιεηημονγίαξ ημο ελμπιηζμμφ ενγαζίαξ (μνζή ζοκανμμιυγεζε -εγθαηάζηαζε,
θαιή ιεηημονγία) θαη ανπείμ ζοκηήνεζεξ αοημφ ζημ μπμίμ ζα θαηαπςνμφκηαη ηα απμηειέζμαηα ηςκ
ειέγπςκ ζφμθςκα με ημ ΠΔ 89/99 (αν. 4α παν.3 θαη 6).
vii. Πηζημπμηεηηθυ επακειέγπμο ακορςηηθμφ μεπακήμαημξ, μδεγίεξ πνήζεξ, ζοκηήνεζεξ θαη ακηίζημηπμ
βηβιίμ ζοκηήνεζεξ θαη ειέγπςκ αοημφ ζφμθςκα με ηεκ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αν.3 θαη αν.4. παν.7 ).
5. Κμμμζεηήμαηα πμο πενηέπμοκ πνόζζεηα απαηημύμεκα μέηνα αζθάιεηαξ θαη ογείαξ ζημ
ενγμηάλημ, ηα μπμία ηενμύκηαη θαηά πενίπηςζε, ακάιμγα με ημ είδμξ ηςκ ενγαζηώκ ημο
εθηειμύμεκμο ένγμο.
Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ηενεί ζημ ενγμηάλημ, πένα απυ ηα πνμακαθενυμεκα, πνυζζεηα
απαηημφμεκα μέηνα αζθάιεηαξ θαη ογείαξ, θαηά πενίπηςζε, ακάιμγα με ημ είδμξ ηςκ ενγαζηχκ ημο
εθηειμφμεκμο ένγμο.
Σα εκ ιυγς απαηημφμεκα μέηνα ακαθένμκηαη ζηα παναθάης κμμμζεηήμαηα :

5.2 Γθζθαθέξ (ζεμειίςκ, ηάθνςκ, θνεάηςκ, θιπ), Ακηηζηενίλεηξ:
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αν.2-17, 40-42 ), ΤΑ αν. 3046/304/89 (αν.8-αζθάιεηα θαη
ακημπή θηηνίςκ, παν.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηνμπ. αοηήξ :ΤΑ Φ.28/18787/1032/00,Ν. 2168/93,ΠΔ
396/94 (αν.9 παν.4 πανανη. ΙΙΙ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη μη ηνμπ. αοηήξ
:ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96,ΠΔ 455/95 θαη ε ηνμπ. αοημφ : ΠΔ
2/06,ΠΔ 305/96 (αν. 12, πανανη. IVμένμξ Β ημήμα ΙΙ παν. 10 ).
5.3 Ζθνηώμαηα θαη θιίμαθεξ, Μδμί θοθιμθμνίαξ –δώκεξ θηκδύκμο, Γνγαζίεξ ζε ύρμξ, Γνγαζίεξ ζε
ζηέγεξ.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αν.34-44), Ν.1430/84 (αν. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ
396/94 (αν.9 παν.4 πανανη. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αν. 12, πανανη.IVμένμξ Α παν.1, 10 θαη
μένμξ Β ημήμα ΙΙ παν.4-6,14 ).
5.4 Γνγαζίεξ ζογθόιιεζεξ, μλογμκμθθμπήξ & ιμηπέξ ζενμέξ ενγαζίεξ
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αν.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αν.15), ΠΔ 396/94 (αν.9 παν.4
πανανη. ΙΙΙ), Πονμζβεζηηθή Δηάηαλε 7 Απυθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αν.μηθ.16289/330/99.
5.5 Ηαηαζθεοή δμμηθώκ ένγςκ (θηίνηα, γέθονεξ, ημίπμη ακηηζηήνηλεξ, δελαμεκέξ, θιπ.)
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αν.26-33, αν.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αν.9 παν.4 πανανη.
ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αν.12 πανανη. IVμένμξ Β ημήμα ΙΙ παν. 12).

6. Αθμιμοζεί θαηάιμγμξ με ηα κμμμζεηήμαηα θαη ηηξ θακμκηζηηθέξ δηαηάλεηξ πμο πενηιαμβάκμοκ
ηα απαηημύμεκα μέηνα αζθάιεηαξ θαη ογείαξ ζημ ενγμηάλημ.

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ:
«ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ»
A. ΝΟΜΟΙ
Π. Δ. 305/96
ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99
Ν. 495/76
Π. Δ. 89/99
ΚΤΑαρ.οικ.15085/593/03
Ν. 1396/83
Π. Δ. 304/00
ΚΤΑ αρ. Δ13ε/4800/03
Ν. 1430/84
Π. Δ. 155/04
ΚΤΑ αρ.6952/11
Ν. 2168/ 93
Π. Δ. 176/05
ΤΑ 3046/304/89
Ν. 2696/99
Π. Δ. 149/06
ΤΑ Φ.28/18787/1032/00
Ν. 3542/07
Π. Δ. 2/06
ΤΑ αρ. οικ. 433/2000
Ν. 3850/10
Π. Δ. 212/06
ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01
Ν. 4030/12
Π. Δ. 82/10
ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01
Ν.4412/16
Π. Δ. 57/10
ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02
Β. ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ
Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ
ΤΑ ΔMEO/Ο/613/11
Π. Δ. 413/77
ΤΑ 130646/84
ΤΑ 21017/84/09
Π. Δ. 95/78
ΚΤΑ 3329/89
Πυροςβεςτική διάταξη 7,
Π. Δ. 216/78
ΚΤΑ 8243/1113/91
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96
Π. Δ. 778/80
ΚΤΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93
ΑΠΟΦΑΔΙ
Π. Δ. 1073/81
KYA 16440/F.10.4/445/93
ΦΕΚ 450/Β/94
Π. Δ. 225/89
ΦEK 220/A/94
ΦΕΚ 451/Β/93
Π. Δ. 31/90
ΦEK 220/A/94
ΦΕΚ 301/Β/94
Π. Δ. 70/90
ΦEK 221/A/94
ΦΕΚ 73/Β/94
Π. Δ. 85/91
ΦEK 67/A/95
ΦΕΚ 978/Β/95
Π. Δ. 499/91
ΦEK 268/A/95
ΦΕΚ 677/Β/95
ΦEK 337/A/76
ΦEK 212/A/96 FEK 94/A/99
ΦΕΚ 1035/Β/96
ΦEK 126/A/83
ΦEK 241/A/00
ΦΕΚ 113/Β/97
ΦEK 49/A/84
ΦEK 121/A/04
ΦΕΚ 987/Β/99
ΦEK 147/A/93
ΦEK 227/A/05
ΦΕΚ 1186/Β/03
ΦEK 57/A/99
ΦEK 159/A/06
ΦΕΚ 708/Β/03
ΦEK 50/A/07
ΦEK 268/A/06
ΦΕΚ 420/Β/11
ΦEK 116/A/08
ΦEK 212/A/06
ΦΕΚ 59/Δ/89
ΦEK 84/A/10
ΦEK 145/A/10
ΦΕΚ 1035/Β/00
ΦEK 249/A/12
ΦEK 97/A/10
ΦΕΚ 1176/Β/00
ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ
ΑΠΟΦΑΔΙ
ΦΕΚ 686/Β/01
ΦEK 128/A/77
ΦEK 154/B/84
ΦΕΚ 266/Β/01
ΦEK 20/A/78
ΦEK 132/B/89
ΦΕΚ 16/Β/03
ΦEK 47/A/78
ΦEK 138/B/91
ΦΕΚ 905/Β/11
ΦEK 193/A/80
ΦEK 187/B/93
ΦΕΚ 1287/Β/09
ΦEK 260/A/81
ΦEK 765/B/93
ΦΕΚ 155/Β/96
ΦEK 106/A/89
ΑΔΑ: Β4301-8ΞΩ
Γ. ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ
ΦEK 31/A/90
Γ.ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ

ΦEK 31/A/90
ΦEK 38/A/91
ΦEK 180/A/91
Π. Δ. 395/94
Π. Δ. 396/94
Π. Δ. 397/94
Π. Δ. 105/95
Π. Δ. 455/95

ΚΤΑ αρ. 8881/94
ΤΑ αρ.οικ. 31245/93
ΤΑ 3009/2/21-γ/94
ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΤΑ 3131.1/20/95/95
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96
Τ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97

ΕΓΚΤΚΛΙΟ 27/03
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6/08
ΕΓΚΤΚΛΙΟ .ΕΠ.Ε
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/215/31-308
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12

Γπί πιέμκ δηεοθνηκίδεηαη υηη πνηκ απυ ηεκ έκανλε ιεηημονγίαξ ημο Γνγμηαλίμο μ Ακάδμπμξ μενημκά γηα
ηεκ επηθαηνμπμίεζε ημο πεδίμο Αζθάιεηαξ & Τγείαξ (.Α.Τ) θαη γηα ηεκ θαηάνηηζε Φαθέιιμο
Αζθάιεηαξ & Τγείαξ (Φ.Α.Τ) υπςξ επηηάζζεη ε πανάγναθμξ 3 ημο άνζνμο 3 ημο ΠΔ/ημξ 305/96.
Ννόιερε θαη ακηημεηώπηζε ημο ενγαζηαθμύ θηκδύκμο θαηά ηεκ θαηαζθεοή Δεμμζίςκ Ένγςκ
(Ο.Α.Ρ. θαη Φ.Α.Ρ.).
1. Κακμκηζηηθέξ απαηηήζεηξ.
Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εθηειεί ημ ένγμ με ηνυπμ αζθαιή θαη ζφμθςκα με ημοξ κυμμοξ,
δηαηάγμαηα, αζηοκμμηθέξ δηαηάλεηξ θαη μδεγίεξ ημο ΚηΓ, υπςξ εθθνάδμκηαη μέζς ηεξ οπενεζίαξ
ακαθμνηθά με ηεκ αζθάιεηα θαη ογεία ηςκ ενγαδμμέκςκ.
2. φζηεμα Ονγάκςζεξ θαη Δηαπείνηζεξ Αζθάιεηαξ Τγείαξ Γνγαζίαξ (.Ο.Δ.Α.Τ.Γ.). Ο ακάδμπμξ ζα
πνέπεη κα εθανμυζεη ημ .Ο.Δ.Α.Τ.Γ. ζημ ένγμ χζηε κα πενημνηζηεί μ ενγαζηαθυξ θίκδοκμξ ζημ
ειάπηζημ.
Ωξ ειάπηζηεξ απαηηήζεηξ γηα ημ .Ο.Δ.Α.Τ.Γ. μνίδμκηαη μη ελήξ:
2.1 Δήιςζε πμιηηηθήξ αζθάιεηαξ ενγαζίαξ ημο ακαδυπμο.
2.2 Ονηζμυξ ηεπκηθμφ αζθάιεηαξ, ζοκημκηζηή αζθάιεηαξ θαη ηαηνμφ Γνγαζίαξ.
Γηδηθυηενα θαη ιυγς ηεξ ζπμοδαηυηεηαξ ηςκ ζεζμχκ αοηχκ, ηα πνμζυκηα θαη θαζήθμκηα ηςκ αηυμςκ
ηα μπμία ζα πανέπμοκ ηηξ οπενεζίεξ ημο ηεπκηθμφ αζθαιείαξ, ζοκημκηζηή ζεμάηςκ αζθαιείαξ θαη
ογείαξ, θαζχξ θαη ημο γηαηνμφ Γνγαζίαξ ζα πνέπεη κα είκαη ζφμθςκα με ηηξ απαηηήζεηξ ηεξ κμμμζεζίαξ
(Ν. 1568/85, ΠΔ 17/96, ΠΔ 305/96, ΠΔ 294/88). Η ακάζεζε ηςκ θαζεθυκηςκ ημο ηεπκηθμφ
αζθάιεηαξ θαη ζοκημκηζηή αζθάιεηαξ θαη ογείαξ ηεξ Γνγαζίαξ θαζχξ θαη ημο γηαηνμφ Γνγαζίαξ γίκεηαη
εγγνάθςξ θαη θμηκμπμηείηαη ζηεκ Δηεοζφκμοζα Τπενεζία θαη ζημ Ανμυδημ Κ.Γ.Π.Γ.Κ. ημο .ΓΠ.Γ.
Γηα ηεκ θάιορε ακαγθχκ ημο ζε οπενεζίεξ ηεπκηθμφ αζθάιεηαξ, ζοκημκηζηή αζθάιεηαξ θαη γηαηνμφ
Γνγαζίαξ, μεηνήζεηξ, ακαπνμζανμμγή ή θαη εθπυκεζε ημο .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. πενηιαμβακμμέκεξ ηεξ
εθηίμεζεξ ημο ενγαζηαθμφ θηκδφκμο, εθπαίδεοζε πνμζςπηθμφ, θιπ. Ο ακάδμπμξ μπμνεί κα ζομβάιιεηαη
με ελςηενηθμφξ ζοκενγάηεξ ή θαη με εηδηθά αδεημδμηεμέκε (ΠΔ 95/99, ΠΔ 17/96) απυ ημ Τπμονγείμ
Γνγαζίαξ Γλςηενηθή Τπενεζία Πνμζηαζίαξ θαη Πνυιερεξ ημο Γπαγγειμαηηθμφ Κηκδφκμο (ΓΞ.Τ.Π.Π.).
2.3 Καζμνηζμυξ ανμμδημηήηςκ πνμζςπηθμφ ακαδυπμο γηα ζέμαηα Α.Τ.Γ..
2.4 Ονγάκςζε οπενεζηχκ Α.Τ.Γ. οπενγμιάβςκ.
2.5 Γθπυκεζε δηαδηθαζηχκ αζθάιεηαξ.
Καη ειάπηζημκ απαηημφκηαη δηαδηθαζίεξ γηα ακαθμνά αηοπήμαημξ, δηενεφκεζε ηςκ αηοπεμάηςκ θαη
ηήνεζε ανπείςκ βάζεη ηεξ κμμμζεζίαξ, ακηημεηχπηζε έθηαθηεξ ακάγθεξ,
πνήζε μέζςκ αημμηθήξ πνμζηαζίαξ, εθπαίδεοζε πνμζςπηθμφ, ηαηνηθέξ ελεηάζεηξ ενγαδμμέκςκ.
2.6 Καηάνηηζε εηδηθχκ μειεηχκ π.π. γηα βμεζεηηθέξ θαηαζθεοέξ υπμο ηέημηα μειέηε πνμβιέπεηαη απυ
ηεκ κμμμζεζία ή πνμηείκεηαη απυ ημ .Α.Τ. ηεξ μειέηεξ ή ηεξ θαηαζθεοήξ.
2.7Δηαδηθαζίεξ Γπηζεςνήζεςκ.
Ο ακάδμπμξ ζα πνέπεη κα πνμγναμμαηίδεη ηεκ ηαθηηθή επηζεχνεζε ηςκ πχνςκ, ημο ελμπιηζμμφ, ηςκ
μεζυδςκ θαη ηςκ πναθηηθχκ ενγαζίαξ ζε εβδμμαδηαία βάζε, εθηυξ ακ άιιςξ μνίδεηαη ζηε κμμμζεζία ή

ημ απαηημφκ μη ζοκζήθεξ εθηέιεζεξ ημο ένγμο, χζηε κα ελαζθαιίδεηαη ε έγθαηνε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ
επακυνζςζε ηςκ επηθίκδοκςκ θαηαζηάζεςκ πμο επηζεμαίκμκηαη. Οη επηζεςνήζεηξ πνέπεη κα
ηεθμενηχκμκηαη γναπηά.
Άιιεξ πνμβιέρεηξ

Γθ ηςκ πνμηένςκ γκςζημπμίεζε ηεξ έκανλεξ ηςκ ενγαζηχκ ζημ Ένγμ πνμξ ημ ανμυδημ Κ.Γ.Π.Γ.Κ. ημο
.ΓΠ.Γ.
Καηάνηηζε πνμγνάμμαημξ θαη οιμπμίεζε εθπαίδεοζεξ ηςκ ενγαδμμέκςκ ζε ζέμαηα Α.Τ.Γ..
Οδεγίεξ αζθαιμφξ ενγαζίαξ πνμξ εθανμμγή απυ υιμοξ ημοξ ενγαδυμεκμοξ ζημ ενγμηάλημ.
Πνυβιερε γηα ζφγθιεζε μεκηαίςκ ζοζθέρεςκ γηα ζέμαηα Α.Τ.Γ. με ημκ ζοκημκηζηή Α.Τ.Γ. θαη ημοξ
οπενγμιάβμοξ, πανμοζία ημο ηεπκηθμφ αζθάιεηαξ θαη ημο ηαηνμφ Γνγαζίαξ.
Τπμπνέςζε ακαδυπμο γηα ακαζεχνεζε .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ.
Ο ζοκημκηζηήξ αζθάιεηαξ θαη ογείαξ ημο ένγμο οπμπνεμφηαη κα θάκεη ηεκ ακαζεχνεζε ημο πεδίμο θαη
ημο Φαθέιμο Αζθάιεηαξ θαη Τγείαξ ηεξ Μειέηεξ, κα παναθμιμοζεί ηηξ ενγαζίεξ υζμκ αθμνά ζέμαηα
Α.Τ.Γ. θαη κα ζοκηάλεη ημκ ηειηθυ Φ.Α.Τ.
Σμ .Α.Τ. ακαπνμζανμυδεηαη ζε ζοκάνηεζε με ηεκ ελέιηλε ηςκ ενγαζηχκ, ζημ δε (Φ.Α.Τ.)
εμπενηέπμκηαη μη εκδεπυμεκεξ ηνμπμπμηήζεηξ πμο έπμοκ επέιζεη. οκεπχξ μ Φάθειμξ Αζθάιεηαξ θαη
Τγείαξ ζομπιενχκεηαη ζηαδηαθά θαη παναδίδεηαη με ηεκ μιμθιήνςζε ημο Ένγμο ζημκ ΚηΓ
εκεμενςμέκμξ χζηε κα πενηέπεη ηα πναγμαηηθά ζημηπεία ημο ένγμο, έηζη υπςξ αοηυ θαηαζθεοάζζεθε.
Το Σ.Α.Υ. ππέπει να πεπιέχει τα εξήρ:
 Γεκηθά
 Γίδμξ ένγμο θαη πνήζε αοημφ
 φκημμε πενηγναθή ημο ένγμο
 Αθνηβήξ δηεφζοκζε ημο ένγμο
 ημηπεία θονίμο ημο ένγμο
 ημηπεία ημο οπυπνεμο γηα εθπυκεζε ημο .Α.Τ.
 Πιενμθμνίεξ γηα ηα οπάνπμκηα δίθηοα οπενεζηχκ θμηκήξ ςθειείαξ.
 ημηπεία γηα ηεκ πνμζπέιαζε ζημ ενγμηάλημ θαη ηεκ αζθαιή πνυζβαζε ζηηξ ζέζεηξ ενγαζίαξ.
 Ρφζμηζε ηεξ θοθιμθμνίαξ πεδχκ θαη μπεμάηςκ εκηυξ θαη πένηλ ημο ενγμηαλίμο.
 Καζμνηζμυ ηςκ πχνςκ απμζήθεοζεξ οιηθχκ θαη ηνυπμο απμθμμηδήξ απνήζηςκ.
 οκζήθεξ απμθμμηδήξ επηθηκδφκςκ οιηθχκ.
 Δηεοζέηεζε πχνςκ ογηεηκήξ, εζηίαζεξ θαη Α΄ βμεζεηχκ.
 Μειέηεξ θαηαζθεοήξ ηθνηςμάηςκ πμο δεκ πενηγνάθμκηαη ζηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ π.π. εηδηθμί
ηφπμη ηθνηςμάηςκ, ακηηζηενίλεηξ μεγάιςκ μνογμάηςκ, ή επηπςμάηςκ θιπ. Καη δηαηάλεηξ γηα
πνυζδεζε θαηά ηεκ ενγαζία ζε φρμξ.
 Καηαγναθή ζε πίκαθα ηςκ θάζεςκ θαη απμθάζεςκ ενγαζηχκ ημο ένγμο, ζφμθςκα με ημ
εγθεθνημέκμ πνμκμδηάγναμμα εθηέιεζεξ ημο ένγμο.
 Tεκ θαηαγναθή ζε πίκαθα ηςκ θηκδφκςκ, ηςκ πεγχκ θηκδφκςκ θαη ηεξ εθηίμεζεξ
επηθηκδοκυηεηαξ θάζε θάζεξ θαη οπυθαζεξ ημο ένγμο με θιημάθςζε ηεξ εθηίμεζεξ
επηθηκδοκυηεηαξ π.π.
Υ= Υαμειή εθηίμεζε θηκδφκμο
Μ= Μέηνηα εθηίμεζε θηκδφκμο
Τ= Τρειή εθηίμεζε θηκδφκμο
 ε πενίπηςζε ηαοηυπνμκεξ εθηέιεζεξ θάζεςκ ενγαζηχκ ζα πνέπεη κα ιαμβάκμκηαη οπυρε μη
επηπιέμκ απμννέμκηεξ θίκδοκμη.
 Γκαιιαθηηθέξ μέζμδμη ενγαζίαξ γηα θηκδφκμοξ πμο δεκ μπμνμφκ κα απμθεοπζμφκ.



Γηα ημκ εκαπμμέκμκηα ενγαζηαθυ θίκδοκμ ζα πνέπεη κα ακαθένμκηαη ζογθεθνημέκα μέηνα γηα
ηεκ πνυιερή ημο, θαζχξ θαη εηδηθά μέηνα γηα ενγαζίεξ πμο εκέπμοκ εηδηθμφξ θηκδφκμοξ
(Πανάνηεμα ΙΙ ημο άνζνμο 12 ημο ΠΔ 305/96).

Ο Φ.Α.Υ. ππέπει να πεπιέχει τα εξήρ:
 Γεκηθά :
 Γίδμξ ένγμο θαη πνήζε αοημφ
 Αθνηβή δηεφζοκζε ημο ένγμο
 Ανηζμυ αδείαξ
 ημηπεία ημο θονίμο ημο ένγμο
 ημηπεία ημο ζοκημκηζηή αζθάιεηαξ θαη ογείαξ πμο ζα ζοκηάλεη ημκ ΦΑΤ.
 ημηπεία απυ ημ μεηνχμ ημο ένγμο :
 Σεπκηθή πενηγναθή ημο ένγμο
 Παναδμπέξ μειέηεξ
 Σα ζπέδηα «ςξ θαηεζθεοάζζε»
 Οδεγίεξ θαη πνήζημα ζημηπεία ζε ζέμαηα αζθάιεηαξ θαη ογείαξ, ηα μπμία ζα πνέπεη κα
ιαμβάκμκηαη οπυρε θαηά ηηξ εκδεπυμεκεξ μεηαγεκέζηενεξ ενγαζίεξ θαζ υιε ηεκ δηάνθεηα ηεξ
δςήξ ημο ένγμο, π.π. Γνγαζίεξ ζοκηήνεζεξ, μεηαηνμπήξ, θαζανηζμμφ θιπ.
 Γκδεηθηηθά μη μδεγίεξ θαη ηα ζημηπεία αοηά ακαθένμκηαη ζημκ αζθαιή ηνυπμ εθηέιεζεξ ηςκ
δηαθυνςκ ενγαζηχκ, ζηεκ απμθογή θηκδφκςκ απυ ηα δηάθμνα δίθηοα (φδνεοζεξ,
ειεθηνμδυηεζεξ, αενίςκ, αημμφ, θιπ.) ζηεκ ποναζθάιεηα θιπ.

Γγπεηνίδημ Λεηημονγίαξ θαη οκηήνεζεξ ημο ένγμο.
Σμ ακςηένς πενηιαμβάκεη:
α. Σμκ Κακμκηζμυ ιεηημονγίαξ ημο ένγμο π.π. υια ηα ζημηπεία πμο ζα αθμνμφκ ηε πνήζε ημο ένγμο απυ
ημοξ πνήζηεξ, βαζηθά εκεμενςηηθά θοιιάδηα θαηάιιεια θαη επανθή, πμο ζα δηακεμεζμφκ ζημοξ
πνήζηεξ χζηε θάζε πνήζηεξ κα γκςνίδεη πςξ ζα πνεζημμπμηήζεη ημ ένγμ θαη ηη ζα θάκεη ζε πενίπηςζε
εθηάθηςκ γεγμκυηςκ.
β.Οδεγίεξ ιεηημονγίαξ γηα ημ πνμζςπηθυ ιεηημονγίαξ θαη εθμεηάιιεοζεξ ημο ένγμο π.π. μδεγίεξ
πνήζεξ ημο αθίκεημο θαη θηκεημφ ελμπιηζμμφ πμο ακήθεη ζηεκ ζογθεθνημέκε ενγμιαβία ζε ζοκζήθεξ
θακμκηθήξ ιεηημονγίαξ θαη ζε ζοκζήθεξ έθηαθημο πενηζηαηηθμφ θιπ.
γ.Οδεγίεξ ζοκηήνεζεξ ημο ένγμο. Πενηιαμβάκμκηαη ζογθεθνημέκεξ μδεγίεξ γηα ηεκ πενημδηθή
ζοκηήνεζε ημο ένγμο.
Καηά ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο, ημ .Α.Τ. θαη μ Φ.Α.Τ. ηενμφκηαη ζημ ενγμηάλημ με εοζφκε ημο
ακαδυπμο θαη είκαη ζηεκ δηάζεζε ηςκ ειεγθηηθχκ ανπχκ.
Η Δηεοζφκμοζα Τπενεζία οπμπνεμφηαη κα παναθμιμοζεί ηεκ φπανλε θαη εθανμμγή ηςκ
.Α.Τ.-Φ.Α.Τ.
Μεηά ηεκ απμπενάηςζε ημο ένγμο μ Φάθειμξ Αζθάιεηαξ θαη Τγείαξ ζοκμδεφεη ημ ένγμ θαζ υιε
ηεκ δηάνθεηα ηεξ δςήξ ημο θαη θοιάζζεηαη με εοζφκε ημο ΚηΓ.
Δαπάκε ζύκηαλεξ Ο.Α.Ρ. θαη Φ.Α.Ρ..
Όιεξ μη δαπάκεξ πμο ζοκεπάγμκηαη ηα παναπάκς, αθμνμφκ ζηεκ μνγάκςζε ημο ενγμηαλίμο θαη
απαηημφκηαη απυ ημκ κυμμ, βανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ θαη ζα πνέπεη κα έπμοκ ζοκοπμιμγηζηεί απυ αοηυκ
θαηά ηεκ δηαμυνθςζε ηεξ πνμζθμνάξ ημο.
ΆΞΘΞΜ 12μ : ΕΙΓΞΜΘΜΓΖΜ ΓΞΓΜΡ

Με μενίμκα ημο Ακάδμπμο ηενείηαη εμενμιυγημ ζε βηβιημδεηεμέκα δηπιυηοπα ανηζμεμέκα θφιια. Σμ
εμενμιυγημ ζομπιενχκεηαη θαζεμενηκά θαη ακαγνάθμκηαη ζε αοηυ ζημηπεία γηα ηηξ θαηνηθέξ ζοκζήθεξ
πμο επηθναημφκ, ανηζμεηηθά ζημηπεηά γηα ημ απαζπμιμφμεκμ πνμζςπηθυ θαηά θαηεγμνίεξ, ηα
πνεζημμπμημφμεκα μεπακήμαηα, ηα πνμζθμμηδυμεκα οιηθά, ηηξ εθηειμφμεκεξ ενγαζίεξ με ζοκμπηηθυ
ηνυπμ, ηηξ ενγαζηενηαθέξ ελεηάζεηξ, ηηξ εκημιέξ θαη παναηενήζεηξ ηςκ Ονγάκςκ Γπίβιερεξ, ηοπυκ
έθηαθηα πενηζηαηηθά θαη θάζε άιιμ ζπεηηθυ με ημ Ένγμ ζεμακηηθυ πιενμθμνηαθυ ζημηπείμ.
Σμ Ημενμιυγημ οπμγνάθεηαη απυ εκηεηαιμέκμ Όνγακμ ηεξ Γπίβιερεξ θαη ημκ εθπνυζςπμ ημο
Ακάδμπμο. Σμ έκα απμθηχμεκμ θφιιμ πενηένπεηαη ζηε Δηεοζφκμοζα Τπενεζία. Οη έγναθεξ ζημ
Ημενμιυγημ απμηειμφκ πιενμθμνηαθά ζημηπεηά γηα ηηξ θαηνηθέξ ζοκζήθεξ, ηε δφκαμε απαζπμιμφμεκμο
πνμζςπηθμφ θαη μεπακεμάηςκ θαη γεκηθά γηα ηεκ πανμπή εηθυκαξ πνμυδμο ημο Ένγμο.
Η Δηεοζφκμοζα Τπενεζία μπμνεί πάκηα κα μνίζεη ηεκ εγγναθή ζημ Ημενμιυγημ ζεμακηηθχκ
πιενμθμνηχκ ή άιιςκ ζημηπείςκ ζπεηηθχκ με ημ ζογθεθνημέκμ Ένγμ, ή κα δεηήζεη απυ ημκ Ακάδμπμ
ηεκ ηήνεζε θαη άιιςκ ζηαηηζηηθχκ ζημηπείςκ. Η ηήνεζε αοημφ ημο γεκηθμφ Ημενμιμγίμο δεκ απμθιείεη
θαη ηεκ ηήνεζε θαη άιιςκ ηεπκηθχκ θαηαγναθχκ (με εμενμιμγηαθή μμνθή) πμο ηοπυκ απαηημφκηαη απυ
άιια ομβαηηθά Σεφπε ή πμο ζα δεηεζμφκ απυ ηεκ Γπίβιερε, υπςξ εμενμιυγημ ζθονμδέμαημξ,
εμενμιμγηαθέξ ενγαζηενηαθέξ θαηαγναθέξ θαζηδήζεςκ, εμενμιυγημ πονμδμηήζεςκ, θιπ.

ΆΞΘΞΜ 13μ : ΝΞΜΘΓΟΙΖΓΟ - ΝΜΖΚΖΗΓΟ ΞΕΠΞΓΟ
Η μιηθή πνμζεζμία εθηέιεζεξ ημο ένγμο είκαη 4 μήκεξ, υπςξ μνίδεηαη θαη ζηε δηαθήνολε θαη ημ
πνμκηθυ δηάζηεμα αοηυ λεθηκά απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ.
Γπί πιέμκ πνμβιέπμκηαη :
Γκηυξ ηεξ πνμζεζμίαξ δέθα πέκηε εμενχκ απυ ηεκ φμβαζε, πνέπεη κα μιμθιενςζμφκ :
α) ε εγθαηάζηαζε θαη ε πιήνεξ ενγμηαληαθή ακάπηολε ζφμθςκα με ηα ομβαηηθά ηεφπε, ημ Πνυγναμμα
(πνμκμδηάγναμμα) ημο Ένγμο,
β) μη απαηημφμεκεξ μειέηεξ ζοκζέζεςξ (γηα αδνακή, ζθονμδέμαηα, άζθαιημ),
Πανάηαζε ηεξ πνμζεζμίαξ εγθνίκεηαη ζφμθςκα με ημ άνζνμ 147 ημο Ν.4412/16.
Η πανάηαζε πμνεγείηαη:
Γίηε “με ακαζεχνεζε”, υηακ ε θαζοζηένεζε ημο ζοκυιμο ηςκ ενγαζηχκ ημο Ένγμο ή ημο ακηίζημηπμο
ημήμαημξ δεκ μθείιεηαη ζε απμθιεηζηηθή οπαηηηυηεηα ημο Ακαδυπμο ή πνμθφπηεη απυ αφλεζε ημο
ανπηθμφ ομβαηηθμφ ακηηθεημέκμο, μεηά απυ Ακαθεθαιαηςηηθυ Πηκάθα Γνγαζηχκ θαη ζομπιενςμαηηθή
φμβαζε.
Γηηε “πςνίξ ακαζεχνεζε” (γηα ημ ζφκμιμ ή μένμξ ηςκ οπμιεηπμμέκςκ ενγαζηχκ), υηακ ε πανάηαζε
θνίκεηαη ζθυπημε γηα ημ ζομθένμκ ημο Ένγμο, έζης θαη ακ ε θαζοζηένεζε ημο ζφκμιμο ή μένμοξ ηςκ
οπμιεηπυμεκςκ ενγαζηχκ μθείιεηαη ζε απμθιεηζηηθή οπαηηηυηεηα ημο Ακαδυπμο.
Ακ ε πανάηαζε εγθνίκεηαη “πςνίξ ακαζεχνεζε” γηα ημ ζφκμιμ ηςκ οπμιεηπυμεκςκ ενγαζηχκ ημο
Ένγμο επηβάιιμκηαη μη ζπεηηθέξ πμηκηθέξ νήηνεξ άζπεηα πνμξ ηεκ έγθνηζε ή με ηεξ πανάηαζεξ αοηήξ.
Η έγθνηζε παναηάζεςκ πνμζεζμηχκ γίκεηαη απυ ηεκ Πνμσζηαμέκε Ανπή, φζηενα απυ αίηεζε ημο
Ακαδυπμο. Πανάηαζε πνμζεζμίαξ μπμνεί κα εγθνηζεί θαη πςνίξ έγθνηζε ημο Ακαδυπμο ακ ε
εγθνηκυμεκε πανάηαζε δεκ οπενβαίκεη ηεκ μνηαθή πνμζεζμία .
Η αίηεζε, ακ οπάνπεη, θαηαηίζεηαη ζηεκ Δηεοζφκμοζα Τπενεζία, πμο δηαηοπχκεη πάκημηε ηε γκχμε ηεξ
πνμξ ηεκ Πνμσζηαμέκε Ανπή.
Όηακ πνυθεηηαη γηα “πανάηαζε πςνίξ ακαζεχνεζε” μ Πνμσζηάμεκμξ ηεξ Δηεοζφκμοζαξ Τπενεζίαξ, ζε
ακηηπανάζηαζε με ημκ Ακάδμπμ, θαηανηίδεη Πηκάθα Δηαπςνηζμμφ ηςκ ενγαζηχκ ζε εθείκεξ πμο

μπμνμφζακ κα εθηειεζημφκ ζε πνμεγμφμεκε ακαζεςνεηηθή πενίμδμ θαη ζηηξ ιμηπέξ ενγαζίεξ. Γπί
πιέμκ μη πνχηεξ δηαπςνίδμκηαη θαη θαηά ακαζεςνεηηθή πενίμδμ μέζα ζηεκ μπμία μπμνμφζε θαη
έπνεπε κα εθηειεζημφκ. Ο πηκάθαξ απμηειεί πνάλε ηεξ Δηεοζφκμοζαξ Τπενεζίαξ θαη μ Ακάδμπμξ
δηθαημφηαη κα οπμβάιιεη έκζηαζε θαηά ημο πηκάθα δηαπςνηζμμφ μυκμ ακ ημκ έπεη οπμγνάρεη με
επηθφιαλε. ε πενίπηςζε άνκεζεξ ημο Ακαδυπμο κα ζομπνάλεη ζηεκ θαηάνηηζε ή κα οπμγνάρεη ημκ
πίκαθα εθανμυδεηαη ακάιμγα ε δηάηαλε ημο άνζνμο 161 ημο Ν.4412/16.
Η πμηκηθή νήηνα πμο επηβάιιεηαη ζημκ Ακάδμπμ γηα θάζε μένα οπένβαζεξ ηεξ ζοκμιηθήξ πνμζεζμίαξ
μνίδεηαη ζε 15% ηεξ μέζεξ εμενεζίαξ αλίαξ ημο Ένγμο θαη επηβάιιεηαη γηα ανηζμυ εμενχκ ίζμ με ημ
20% ηεξ πνμβιεπυμεκεξ απυ ηεκ φμβαζε ζοκμιηθήξ πνμζεζμίαξ. Γηα ηηξ επυμεκεξ μένεξ, μέπνη
αθυμε 15% ηεξ ανπηθήξ ζοκμιηθήξ ομβαηηθήξ πνμζεζμίαξ, ε πμηκηθή νήηνα γηα θάζε μένα μνίδεηαη
ζημ 20% ηεξ μέζεξ εμενήζηαξ άληαξ ημο Ένγμο. Γηα ηεκ εθανμμγή ηςκ πμηκηθχκ νεηνχκ ε μέζε
εμενήζηα αλία ημο Ένγμο πνμθφπηεη αθμφ δηαηνεζεί ημ ζοκμιηθυ πνεμαηηθυ πμζυκ ηεξ φμβαζεξ, μαδί
με ημ πμζυκ ηςκ ηοπυκ ζομπιενςμαηηθχκ ομβάζεςκ (με ΓΓ & ΟΓ θαη απνυβιεπηα άιια πςνίξ
ακαζεχνεζε θαη ΦΠΑ) με ημκ ανηζμυ ηςκ εμενχκ ηεξ ζοκμιηθήξ πνμζεζμίαξ. Οη πνυκμη οπμιμγίδμκηαη
ζε εμενμιμγηαθέξ εμένεξ θαη ηα πμζά θαη μη πνμζεζμίεξ υπςξ πνμβιέπμκηαη ζηεκ ανπηθή φμβαζε,
πςνίξ παναηάζεηξ ή ακαζεχνεζε.
Οη πμηκηθέξ νήηνεξ πμο επηβάιιμκηαη γηα ηεκ οπένβαζε ηεξ ζοκμιηθήξ πνμζεζμίαξ δεκ επηηνέπεηαη κα
οπενβμφκ ζοκμιηθά ημ 6% ημο ζομβαηηθμφ πμζμφ πςνίξ ΦΠΑ.
Οη πμηκηθέξ νήηνεξ επηβάιιμκηαη με αηηημιμγεμέκε Απυθαζε ηεξ Δηεοζφκμοζαξ Τπενεζίαξ θαη
παναθναημφκηαη απυ ημκ επυμεκμ ιμγανηαζμυ ημο Ένγμο. Με απυθαζε επίζεξ ηεξ Δηεοζφκμοζαξ
Τπενεζίαξ ακαθαιμφκηαη οπμπνεςηηθά μη πμηκηθέξ νήηνεξ γηα οπένβαζε ηςκ “εκδεηθηηθχκ ημεμαηηθχκ
πνμζεζμηχκ” εθυζμκ ημ ένγμ πεναηςζεί μέζα ζηεκ ζοκμιηθή πνμζεζμία θαη ηηξ εγθεθνημέκεξ
παναηάζεηξ ηεξ. Ακηηζέηςξ μη επηβιεζείζεξ πμηκηθέξ νήηνεξ γηα οπένβαζε ηςκ απμθιεηζηηθχκ
ημεμαηηθχκ πνμζεζμηχκ δεκ ακαθαιμφκηαη.
ΆΞΘΞΜ 14μ : ΝΞΜΗΑΠΑΒΜΘΓΟ - ΝΞΖΙ
Δεκ πνμβιέπεηαη ε πμνήγεζε έκημθεξ πνμθαηαβμιήξ γηα δαπάκεξ πνχηςκ εγθαηαζηάζεςκ, έλμδα
εθθίκεζεξ θαη πνμμήζεηεξ οιηθχκ ή μεπακεμάηςκ πμο εγθαζίζηακηαη ή εκζςμαηχκμκηαη ζημ Ένγμ,
ζφμθςκα με ηεκ εγθφθιημ 33/2012 ημο Τπμονγείμο Ακάπηολεξ-Ακηαγςκηζηηθυηεηαξ-Τπμδμμχκ
Μεηαθμνχκ θαη Δηθηφςκ
Πνημ κςνίηενμοξ πεναίςζεξ δεκ πνμβιέπεηαη.
ΆΞΘΞΜ 15μ : ΓΝΖΙΓΠΞΕΟΓΖΟ
Οη επημεηνήζεηξ ζα γίκμκηαη ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 151 ημο Ν. 4412/2016.
ΆΞΘΞΜ 16μ : ΘΜΓΑΞΖΑΟΙΜΖ – ΝΖΟΠΜΝΜΖΕΟΓΖΟ
Οη ιμγανηαζμμί ζα ζοκηάζζμκηαη απυ ημκ Ακάδμπμ θαη ζα οπμβάιιμκηαη, ηυζμ ζε γναπηή υζμ θαη ζε
ρεθηαθή μμνθή. Ιζπφμοκ ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ ανζνμ 152 ημο Ν.4412/2016.
ΆΞΘΞΜ 17μ : ΑΝΜΘΜΓΖΟΠΖΗΓΟ ΓΞΓΑΟΖΓΟ
Ιζπφμοκ ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 154 ημο Ν. 4412/16.
ΆΞΘΞΜ 18μ : ΑΚΑΘΓΩΞΕΟΕ ΠΖΙΩΚ

Ιζπφμοκ ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 153 ημο Ν. 4412/16. Ο Πίκαθαξ Ακαζεχνεζεξ ζα οπμβάιιεηαη
θαη ζε ρεθηαθή μμνθή.
ΆΞΘΞΜ 19μ : ΑΡΛΜΙΓΖΩΟΕ ΓΞΓΑΟΖΩΚ – ΚΓΓΟ ΓΞΓΑΟΖΓΟ-ΓΝΓΖΓΜΡΟΓΟ KAI
AΝΞΜΒΘΓΝΠΓΟ ΝΞΜΟΘΓΠΓΟ ΓΞΓΑΟΖΓΟ
Ο Φμνέαξ θαηαζθεοήξ ημο Ένγμο έπεη ημ δηθαίςμα θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ φμβαζεξ κα ακαζέηεη ηεκ
εθηέιεζε ζομπιενςμαηηθχκ ενγαζηχκ ζφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 156 ημο Ν.4412/16.
Ακ οπάνπεη ακάγθε κα εθηειεζζμφκ επείγμοζεξ θαη απνυβιεπηεξ πνυζζεηεξ ενγαζίεξ, ηζπφεη ημ άνζνμ
155 (οπυ ηεκ επηθφιαλε ηςκ μνηδμμέκςκ ζημ άνζνμ 132) ημο Ν. 4412/16 θαη μπμνεί κα εγθνηζεί απυ
ηεκ Ακαζέημοζα Ανπή ε εθηέιεζή ημοξ πνηκ απυ ηεκ ζφκηαλε Ακαθεθαιαηςηηθμφ Πίκαθα Γνγαζηχκ
(Α.Π.Γ) θαη μέπνη ημο πμζμφ πμο ακηηζημηπεί ζημ 15% ηεξ αλίαξ ηεξ ζφμβαζεξ πςνίξ ΦΠΑ. ημ
ακςηένς πμζμζηυ πενηιαμβάκεηαη ζςνεοηηθά θαη ε αλία ηςκ απμιμγηζηηθχκ ενγαζηχκ ηεξ παναγνάθμο
10 ημο άνζνμο 154. Γηα ηεκ έγθνηζε αοηή ε Δηεοζφκμοζα Τπενεζία ζοκηάζζεη ηεπκηθή πενηγναθή ηςκ
ενγαζηχκ, με αηηημιυγεζε ημο επείγμκημξ θαη εθηίμεζε ηεξ δαπάκεξ, με βάζε ηηξ ζομβαηηθέξ ηημέξ
μμκάδαξ ή εκδεηθηηθέξ ηημέξ γηα κέεξ ενγαζίεξ. Ο ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα εθηειέζεη ηηξ
ενγαζίεξ αοηέξ, πμο επηηνέπεηαη κα πενηιαμβάκμκηαη ζηηξ ζπεηηθέξ πηζημπμηήζεηξ θαη πνηκ απυ ηεκ
έγθνηζε Ακαθεθαιαηςηηθμφ Πίκαθα Γνγαζηχκ θαη πμο εκζςμαηχκμκηαη ζημκ επυμεκμ
Ακαθεθαιαηςηηθυ Πίκαθα Γνγαζηχκ. Οη ενγαζίεξ γηα ηηξ μπμίεξ δεκ οπάνπεη εγθεθνημέκε κέα ηημή
πενηιαμβάκμκηαη ζημοξ ζπεηηθμφξ ιμγανηαζμμφξ με ηηξ εκδεηθηηθέξ ηημέξ μεηςμέκεξ θαηά είθμζη ημηξ
εθαηυ (20%).

ΆΞΘΞΜ 20μ : ΒΘΑΒΓΟ ΟΠΑ ΓΞΓΑ – ΑΚΑΓΚΩΞΖΟΕ ΑΝΜΔΕΙΖΩΟΓΩΚ
Ιζπφμοκ ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 157 ημο Ν. 4412/16.
ΆΞΘΞΜ 21μ : ΑΗΑΠΑΘΘΕΘΜΠΕΠΑ ΡΘΖΗΩΚ – ΓΘΑΠΠΩΙΑΠΑ – ΝΑΞΑΘΓΖΣΕ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕΟ
Έπμοκ εθανμμγή ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 159 ημο Ν. 4412/16.
ΆΞΘΞΜ 22μ : ΓΗΝΠΩΟΕ ΠΜΡ ΑΚΑΔΜΜΡ
Έπμοκ εθανμμγή ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 160 ημο Ν. 4412/16.
ΑΞΘΞΜ 23μ : ΔΖΑΗΜΝΕ ΓΞΓΑΟΖΩΚ – ΔΖΑΘΡΟΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ
Έπμοκ εθανμμγή ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 161 ημο Ν. 4412/16.
ΑΞΘΞΜ 24μ : ΡΝΜΗΑΠΑΟΠΑΟΕ – ΝΠΩΓΡΟΕ– ΘΑΚΑΠΜΟ
Έπμοκ εθανμμγή ηα ακαθενυμεκα ζηα άνζνα 164 θαη 167 ημο Ν. 4412/16.
ΑΞΘΞΜ 25μ :ΗΑΠΑΟΗΓΡΑΟΠΖΗΕ ΗΜΖΚΜΝΞΑΛΖΑ
'Exμοκ εθανμμγή ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 140 ημο Ν.4412/16.

ΑΞΘΞΜ 26μ : ΙΕΠΞΩΜ ΓΞΓΜΡ (ΜΝΩΟ ΗΑΠΑΟΗΓΡΑΟΠΕΗΓ – as built)
Γηα ημ Πενηεπυμεκμ ημο Μεηνχμο ένγμο εθανμυδεηαη ε με Ανηζμ. ΔΝγ/μηθ. 38108 /ΦΝ 466
Απυθαζε ημο Τπμονγμφ Τπμδμμχκ θαη Μεηαθμνχκ πενί: “Πενηεπυμεκμ ημο Μεηνχμο Ένγμο” (ΦΓΚ
1956/Β/7-6-2017).
Ο Ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα ηενεί ζπμιαζηηθά ιεφθςμα θςημγναθηχκ ηςκ δηάθμνςκ
θαηαζθεοαζηηθχκ ζηαδίςκ, ηδηαίηενα υηακ πνυθεηηαη γηα αθακείξ ενγαζίεξ με εμενμμεκίεξ θαη
ενμεκεοηηθέξ ιεδάκηεξ ακά θςημγναθία.
Γπίζεξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα ηενεί πιήνεξ μεηνχμ με ηα ηειηθά θαηαζθεοαζηηθά ζπεδία (ακελάνηεηα
ακ αοηά είκαη ίδηα με εθείκα ηεξ εγθεθνημέκεξ μειέηεξ ή ηνμπμπμηεμέκα ζε μπμημδήπμηε βαζμυ).
Συζμ ημ ιεφθςμα ηςκ θςημγναθηχκ υζμ θαη ημ μεηνχμ ηςκ “as built” ζπεδίςκ (ζε έγγναθε θαη ζε
ρεθηαθή μμνθή) απμηειμφκ ημ ΣΓΛΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΓΡΓΟΤ (as built) θαη παναδίκεηαη ζημκ
Γπηβιέπμκηα ημο Ένγμο μ μπμίμξ ημ εκηάζζεη ζημκ Φάθειμ ημο Ένγμο πμο δηαηενεί ε Δηεοζφκμοζα
Τπενεζία .
Σμ “Μεηνχμ Ένγμο - as built” απμηειεί οπμπνεςηηθυ ζημηπείμ γηα ηεκ πνμζςνηκή θαη μνηζηηθή
παναιαβή θαη ε φπανλε ημο μκεμμκεφεηαη ζηα ζπεηηθά Πνςηυθμιια.
ΑΞΘΞΜ 27μ : ΗΑΠΑΟΗΓΡΑΟΠΖΗΑ ΟΓΔΖΑ – ΘΕΣΕ ΦΩΠΜΓΞΑΦΖΩΚ
28.1. Ο ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ, με ηεκ απμπενάηςζε ηςκ ενγαζηχκ θαη πνηκ απυ ηεκ
πνμζςνηκή παναιαβή, κα ζοκηάλεη με δαπάκεξ ημο θαη κα παναδχζεη ζε δφμ (2) ακηίγναθα ζηεκ
Τπενεζία :
28.1.1.Σμπμγναθηθυ δηάγναμμα ζε θιίμαθα 1:500 ηεξ ηειηθήξ δηάηαλεξ ημο ένγμο με ορμμεηνηθέξ θαη
μνηδμκηημγναθηθέξ εκδείλεηξ.
28.1.2. Αθνηβή δηαγνάμμαηα ζε θιίμαθα 1:50, ζεμειηχζεςκ – λοιμηφπςκ (θαηυρεςκ θαη ημμχκ) με ημκ
μπιηζμυ, ζηα μπμία ζα ακαγνάθμκηαη ηα πναγμαηηθά ζημηπεία ηςκ επί μένμοξ ημεμάηςκ, υπςξ βάζε,
δηαζηάζεηξ, ζέζεηξ, δηαημμέξ θ.ι.π. πιήνςξ ακηαπμθνηκυμεκα με ηα πναγμαηηθχξ εθηειεζζέκηα ένγα.
28.2. Ο ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα πάνεη θαη κα εθηοπχζεη με δαπάκεξ ημο έγπνςμεξ θαη
αζπνυμαονεξ θςημγναθίεξ πνηκ απυ ηεκ έκανλε ηςκ ενγαζηχκ θαηά ηηξ πημ εκδηαθένμοζεξ θάζεηξ
εθηέιεζεξ ημο ένγμο θαη μεηά ημ πέναξ ηςκ ενγαζηχκ, ζηηξ μπμίεξ ηειεοηαίεξ ζα θαίκμκηαη μη
ηειεοηαίεξ υρεηξ, ζφμθςκα με ηηξ οπμδείλεηξ ηεξ Τπενεζίαξ.

ΆΞΘΞΜ 28μ: ΓΞΓΑΟΖΓΟ ΝΜΡ ΓΗΠΓΘΜΡΚΠΑΖ ΑΝΜ ΠΕΚ ΡΝΕΞΓΟΖΑ
ΑΚΑΔΜΜΡΟ – ΦΘΜΞΓΟ ΑΝΜ ΓΓΗΑΠΑΟΠΑΟΓΖΟ ΗΑΖ ΑΝΜ ΠΜΚ ΑΚΑΔΜΜ

Ή

ΑΘΘΜΡΟ

29.1. Ο ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα μεκ πανεμπμδίδεη ηεκ εθηέιεζε ενγαζηχκ, πμο δε
ζομπενηιαμβάκμκηαη ζηε ζφμβαζή ημο, απυ άιιμοξ ενγμιήπηεξ πμο έπεη εγθαηαζηήζεη μ θφνημξ ημο
ένγμο, κα δηεοθμιφκεη ηεκ εθηέιεζή ημοξ, με ηα μέζα πμο πνεζημμπμηεί (ηθνηχμαηα, θ.ι.π.) θαη κα
νοζμίζεη ηεκ εθηέιεζε ηςκ εθηειμομέκςκ απυ αοηυκ ενγαζηχκ, μφηςξ χζηε κα μεκ πανεμπμδίδεηαη ε
εθηέιεζε ενγαζηχκ απυ ημκ θφνημ ημο ένγμο ή απυ άιιμοξ ενγμιήπηεξ.
29.2. Οπμηαδήπμηε θζμνά ή δεμία πμο πνμθιεζεί απυ οπαηηηυηεηα ημο ακαδυπμο, ζε μπμηαδήπμηε
θαηαζθεοή, βανφκεη ημκ ακάδμπμ, πμο είκαη οπμπνεςμέκμξ κα ηεκ απμθαηαζηήζεη θαη κα επακαθένεη
ηηξ θαηαζθεοέξ πμο οπέζηεζακ ηε δεμηά ή ηε θζμνά ζηεκ πνμηένα ημοξ θαηάζηαζε.
ΑΞΘΞΜ 29μ : ΒΓΒΑΖΩΟΕ ΝΓΞΑΠΩΟΕΟ ΓΞΓΑΟΖΩΚ

Όηακ ιήλεη ε πνμζεζμία πενάηςζεξ (άνζνμ 168 ημο Ν.4412/16) ημο ζφκμιμο ημο Ένγμο, μ
Γπηβιέπςκ ακαθένεη ζηε Δηεοζφκμοζα Τπενεζία ακ ηα ένγα έπμοκ πεναηςζεί θαη έπμοκ οπμζηεί
ηθακμπμηεηηθά ηηξ ενγαζίεξ πμο πνμβιέπμκηαη ζηε φμβαζε ή ακ ηα Ένγα δεκ έπμοκ πεναηςζεί μπυηε
ακαθένεη ζογθεθνημέκα ηηξ ενγαζίεξ πμο απμμέκμοκ γηα εθηέιεζε. Ακ μη ενγαζίεξ πεναηςζμφκ ηυηε μ
Πνμσζηάμεκμξ ηεξ Δηεοζφκμοζαξ Τπενεζίαξ εθδίδεη βεβαίςζε γηα ημκ πνυκμ πενάηςζεξ ηςκ
ενγαζηχκ (βεβαίςζε πενάηςζεξ ενγαζηχκ).
Η βεβαίςζε αοηή δεκ ακαπιενχκεη ηεκ παναιαβή ηςκ ένγςκ, ε μπμία δηεκενγείηαη ζφμθςκα με ηηξ
δηαηάλεηξ ηςκ υνζςκα 30 θαη 32 ηεξ πανμφζαξ ογγναθήξ. Σεκ εθδμζή ηεξ βεβαίςζεξ μπμνεί κα
δεηήζεη μ Ακάδμπμξ θαη πνηκ απυ ηεκ ιήλε ηςκ πνμζεζμηχκ, ακ έπεη πεναηχζεη ημ Ένγμ.
Ακ ζηηξ ενγαζίεξ πμο έπμοκ πεναηςζεί δηαπηζηςζμφκ επμοζηχδεηξ μυκμ παναιείρεηξ πμο δεκ
επενεάδμοκ ηεκ ιεηημονγηθυηεηα θαη αζθάιεηα ημο Ένγμο, μ Πνμσζηάμεκμξ ηεξ Δηεοζφκμοζαξ
Τπενεζίαξ γκςζημπμηεί με δηαηαγή ημο πνμξ ημκ Ακάδμπμ ηηξ ειιείρεηξ πμο έπμοκ επηζεμακζεί θαη
ηάζζεη εφιμγε πνμζεζμία γηα ηεκ απμθαηάζηαζε ημοξ. ηε πενίπηςζε αοηή ε βεβαίςζε πενάηςζεξ
εθδίδεηαη μεηά ηεκ εμπνυζεζμε απμθαηάζηαζε ηςκ ειιείρεςκ θαη ακαθένεη ημ πνυκμ πμο πεναηχζεθε
ημ Ένγμ πςνίξ κα ιαμβάκεηαη οπ’ μρε μ πνυκμξ απμθαηάζηαζεξ.
Ακ μη ενγαζίεξ δεκ έπμοκ πεναηςζεί ή μη ειιείρεηξ πμο δηαπηζηχζεθακ δεκ είκαη επμοζηχδεηξ ή ακ δεκ
πεναηχζεθακ απυ ημκ Ακάδμπμ εμπνυζεζμα μη ενγαζίεξ απμθαηάζηαζεξ επμοζηςδχκ ειιείρεςκ
(ζφμθςκα με ηεκ πνμεγμφμεκε πανάγναθμ) εθανμυδμκηαη, ακάιμγα με ηεκ πενίπηςζε, μη δηαηάλεηξ ηςκ
άνζνςκ 21 θαη 22 ηεξ πανμφζαξ ογγναθήξ.
ΑΞΘΞΜ 30μ : ΝΞΜΟΩΞΖΚΕ ΝΑΞΑΘΑΒΕ
Έπμοκ εθανμμγή ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 170 ημο Ν. 4412/16.

ΑΞΘΞΜ 31μ : ΡΝΜΞΓΩΠΖΗΕ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕ ΓΞΓΩΚ
Έπμοκ εθανμμγή ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 171 ημο Ν. 4412/16.

ΑΞΘΞΜ 32μ : ΜΞΖΟΠΖΗΕ ΝΑΞΑΘΑΒΕ
Έπμοκ εθανμμγή ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 172 ημο Ν. 4412/16.
ΑΞΘΞΜ 33μ : ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΕ ΝΑΞΑΘΑΒΕ ΓΖΑ ΞΕΟΕ
Έπμοκ εθανμμγή ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 169 ημο Ν. 4412/16.
ΑΞΘΞΜ 34μ : ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΕ ΓΝΖΘΡΟΕ ΟΡΙΒΑΠΖΗΩΚ ΔΖΑΦΜΞΩΚ
Έπμοκ εθανμμγή ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 174 ημο Ν.4412/16.
Άνζνμ 35μ : ΑΟΦΑΘΖΟΕ ΠΜΡ ΓΞΓΜΡ

ημ αζθαιηζηήνημ, αζθαιηδυμεκμη ζα είκαη ε Γπίβιερε πμο ζα μνηζζεί απυ ημκ θφνημ ημο ένγμο,
ημ πνμζςπηθυ ημο ακαδυπμο θαη μη οπενγμιάβμη πμο ζα μνίζεη μ Ακάδμπμξ θαη ζα είκαη “αζηηθήξ
εοζφκεξ”, “θαηά πακηυξ θηκδφκμο” θαη “κμμηθήξ πνμζηαζίαξ”
Καηά ηεκ θαηάνηηζε ηςκ αζθαιίζεςκ πμο ζα ζοκαθζμφκ ζα πνέπεη κα ηενμφκηαη μη αθυιμοζμη γεκηθμί
υνμη:
Ο Ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα αζθαιίζεη ημ ένγμ, ηυζμ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θαηαζθεοήξ ημο,
υζμ θαη θαηά ηε δηάνθεηα ημο πνυκμο εγγφεζεξ .
Η αζθάιηζε «θαηά πακηόξ θηκδύκμο» (contractor’s all risk)
ζα θαιφπηεη εκδεηθηηθά: οιηθέξ
δεμηέξ ζημ ένγμ απυ θάζε αηηία, δεμηέξ ζηα μεπακήμαηα ημο ένγμο, δεμηέξ ζε πνμτπάνπμοζα πενημοζία
ή πνμζςνηκέξ εγθαηαζηάζεηξ, αζηηθή εοζφκε έκακηη ηνίηςκ, αζηηθή εοζφκε έκακηη ημο ενγαημηεπκηθμφ
πνμζςπηθμφ. Άιιμη θίκδοκμη πμο εκδηαθένμοκ είκαη αοημί πμο ζπεηίδμκηαη με δεμηά ή θοζηθή απχιεηα
ηςκ πενημοζηαθχκ ζημηπείςκ (θηίνηα,ελμπιηζμυξ γναθείςκ, Η/Τ, ηοπυκ εηδηθά μεπακήμαηα, μπήμαηα)
θαη πμο μπμνεί κα μθείιμκηαη ζε ζεμμεκία,δμιημθζμνά, θςηηά, θιμπή θιπ.
Ακηίγναθμ ημο αζθαιηζηενίμο ζομβμιαίμο ζα θαηαηεζεί ζηεκ οπενεζία.
Καηά ηε ζφκαρε ηςκ ζπεηηθχκ Αζθαιηζηενίςκ μ Ακάδμπμξ πνέπεη κα ζομμμνθχκεηαη θαη κα
ιαμβάκεη οπυρε ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ Νυμςκ, Κακμκηζμχκ θιπ πμο ηζπφμοκ εθάζημηε θαη έπμοκ εθανμμγή
ζηεκ Γιιάδα.
Ο Ακάδμπμξ πνέπεη κα ζομμμνθχκεηαη με ημοξ υνμοξ θ.ιπ. ηςκ Αζθαιηζηενίςκ. Οη πανεπυμεκεξ
αζθαιηζηηθέξ θαιφρεηξ, μη μηθμκμμηθμί θαη αζθαιηζηηθμί υνμη, ελαηνέζεηξ απαιιαγέξ θ.ιπ., οπυθεηκηαη
ζε θάζε πενίπηςζε ζηεκ ηειηθή έγθνηζε ηεξ Τπενεζίαξ.
Οη αζθαιίζεηξ δεκ απαιιάζζμοκ μφηε πενημνίδμοκ θαηά θακέκα ηνυπμ ηηξ οπμπνεχζεηξ θαη εοζφκεξ
ημο ακαδυπμο , πμο απμννέμοκ απυ ηε ζφμβαζε, ηδηαίηενα ζε υηη αθμνά ζηηξ πνμβιεπυμεκεξ απυ ηα
ζπεηηθά αζθαιηζηήνηα ζομβυιαηα, ελαηνέζεηξ, εθπηχζεηξ, πνμκυμηα πενημνηζμμφξ θιπ. Ο ακάδμπμξ
παναμέκεη απμθιεηζηηθά οπεφζοκμξ γηα ηεκ απμθαηάζηαζε δεμηχκ ζε πνυζςπα ή θαη πνάγμαηα, πένακ
απυ ηα πμζά θάιορεξ ηςκ αζθαιηζηενίςκ.
ε πενίπηςζε πμο μ Ακάδμπμξ παναιείρεη ή αμειήζεη κα ζομμμνθςζεί με ηηξ αζθαιηζηηθέξ
οπμπνεχζεηξ ημο ή μη αζθαιίζεηξ πμο ζα ζοκμμμιμγήζεη θνηζμφκ ςξ με ηθακμπμηεηηθέξ απυ ηεκ
Τπενεζία ε ηειεοηαία δηθαημφηαη κα ζοκάρεη, ζημ υκμμα θαη με δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο, ηα απαηημφμεκα
ζομβυιαηα θαη κα παναθναηήζεη (εκηυθςξ με ημ κυμημμ επηηυθημ οπενεμενίαξ) ημ πμζυκ ηςκ
αζθαιίζηνςκ, είηε απυ ηηξ μθεηιυμεκεξ ζε αοηυκ πιενςμέξ είηε με θαηάπηςζε ακάιμγμο πμζμφ απυ
ηεκ εγγοεηηθή επηζημιή θαιήξ εθηέιεζεξ ημο ακαδυπμο.
Γπίζεξ ζε πενίπηςζε πμο μ Ακάδμπμξ αμειεί ή δοζηνμπεί κα θαηαβάιιεη ζημοξ αζθαιηζηέξ ημ
μθεηιυμεκμ πμζυ ηςκ αζθαιίζηνςκ, ε Τπενεζία, γηα κα απμθφγεη εκδεπυμεκε αθφνςζή ημοξ,
δηθαημφηαη κα θαηαβάιιεη ηα αζθάιηζηνα ζημοξ αζθαιηζηέξ γηα ιμγανηαζμυ ημο ακαδυπμο θαη κα
παναθναηήζεη ηα ακηίζημηπα πμζά ςξ ακςηένς.
Η οπενεζία επίζεξ επηθοιάζζεηαη ημο δηθαηχμαηυξ ηεξ κα παναθναηεί απυ μθεηιυμεκεξ πιενςμέξ ημο
ακαδυπμο θάζε πμζυκ πμο είκαη δοκαηυκ κα εηζπναπζεί απυ ημοξ αζθαιηζηέξ ιυγς ελαηνέζεςκ,
απαιιαγχκ θιπ πμο ηοπυκ οπάνπμοκ ζημοξ υνμοξ ηςκ εκ ιυγς αζθαιηζηενίςκ.
ε πενίπηςζε πμο ε αζθαιηζηηθή εηαηνεία με ηεκ μπμία μ Ακάδμπμξ ζοκμμμιυγεζε ηα ζπεηηθά
αζθαιηζηήνηα ζομβυιαηα, παναιείρεη ή ανκεζεί (μενηθά ή μιηθά) κα θαηαβάιιεη απμδεμίςζε γηα
μπμηαδήπμηε δεμηά , γηα μπμημδήπμηε ιυγμ ή αηηία, ε οπενεζία δηθαημφηαη κα παναθναηήζεη απυ
μπμημδήπμηε ιμγανηαζμυ ημο ή εγγφεζή ημο ηα πμζά μπμηαζδήπμηε θφζεξ πμο θαηά ηεκ θνίζε ηεξ
απαηημφκηαη γηα ηεκ απμθαηάζηαζε ηεξ εκ ιυγς δεμηάξ ή βιάβεξ.

Άνζνμ 36μ. ΑΚΑΘΕΣΕ ΗΖΚΔΡΚΩΚ ΗΑΖ ΓΡΘΡΚΓΟ
Γγγοήζεηξ
Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη γηα πανμπή εγγφεζεξ θαιήξ εθηέιεζεξ ηςκ θαηαζθεοχκ ημο ένγμο ζφμθςκα
με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 72 ημο Ν.4412/2016.
Γοζφκε Ακαδυπμο
1) φμθςκα με ηα ζομβαηηθά ηεφπε θαη ηηξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 4412/2016, ηυζμ γηα ηεκ εθανμμγή ηςκ
μειεηχκ, υζμ θαη γηα ηεκ πμηυηεηα θαη ακημπή ηςκ ένγςκ, μυκμξ οπεφζοκμξ είκαη μ Ακάδμπμξ. Ο θάζε
θφζεξ έιεγπμξ πμο ζα αζθεζεί απυ ηεκ Τπενεζία δεκ απαιιάζζεη με θακέκα ηνυπμ ημκ Ακάδμπμ απυ
ηε ζπεηηθή εοζφκε.
2) Όμμηα, μ Ακάδμπμξ είκαη ελ μιμθιήνμο μυκμξ οπεφζοκμξ γηα ηεκ επηιμγή ηςκ οιηθχκ πμο ζα
πνεζημμπμηεζμφκ, ηε πνεζημμπμίεζε αοηχκ θαη ηεκ εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ θαηά ημοξ υνμοξ ηεξ
πανμφζαξ θαη ηςκ ιμηπχκ εγθεθνημέκςκ ζομβαηηθχκ ηεοπχκ θαη ζπεδίςκ.
3) Οη απαηηήζεηξ αζθάιηζεξ εθ μένμοξ ημο Ακαδυπμο ημο ένγμο, ημο ΚηΓ, ηςκ εθπνμζχπςκ ημο, ημο
πνμζςπηθμφ ημο, ηςκ ζοκενγαηχκ ημο θαη ηνίηςκ μνίδμκηαη ζημ ζπεηηθυ άνζνμ ηεξ πανμφζαξ.
4) Γθυζμκ ε εθηέιεζε ημο ένγμο γίκεηαη ζφμθςκα με ηηξ θαηεοζφκζεηξ ηεξ μειέηεξ ηεξ Τπενεζίαξ θαη
ηα ιμηπά ζομβαηηθά ηεφπε, μ Ακάδμπμξ δεκ είκαη οπεφζοκμξ γηα ηα δηαηεηαγμέκα ζημηπεία ηςκ μυκημςκ
ένγςκ (ηα μπμία υμςξ ζα πνέπεη κα αζθαιίζεη θαηά ημ ζπεηηθυ άνζνμ ηεξ πανμφζαξ), δηαηενείηαη
υμςξ ε εοζφκε ημο ζηηξ θαηαζθεοαζηηθέξ μεζυδμοξ, ζηηξ πνήζεηξ οιηθχκ, ζηε δεμημονγία θαη
ιεηημονγία ενγμηαληαθχκ μδχκ, ενγμηαληαθχκ εγθαηαζηάζεςκ θαη δηαμυνθςζεξ ηςκ ένγςκ, ζηηξ
απαηηήζεηξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θαηαζθεοήξ, θαη ζηα ζημηπεία ηςκ μυκημςκ ένγςκ, γηα ηα μπμία
οπάνπεη επηιμγή βάζεη ηςκ ηοπυκ μειεηχκ πμο ζα εθπμκεζμφκ απυ αοηυκ.
5) πεηηθά με δεμηέξ πμο ηοπυκ ζα πανμοζηαζημφκ ζημ ένγμ θαη ζηηξ μυκημεξ εγθαηαζηάζεηξ ημο
Ακαδυπμο ζημκ ηυπμ ημο ένγμο, έπεη ηζπφ ημ άνζνμ 157 ημο Ν 4412/2016, μυκμ ζε υζε έθηαζε δεκ
θαιφπηεηαη απυ ηεκ αζθάιηζε ημο ένγμο «θαηά πακηυξ θηκδφκμο» ζφμθςκα με ημοξ εηδηθυηενμοξ
υνμοξ πμο ακαθένμκηαη ζημ ζπεηηθυ ηεξ πανμφζαξ. Οπμηεζδήπμηε αζηηθέξ ή πμηκηθέξ εοζφκεξ, πμο
πνμθφπημοκ απυ μπμηαζδήπμηε θφζεξ δοζηοπήμαηα ή δεμηέξ ζημ πνμζςπηθυ ημο Ακαδυπμο ή ζε
ηνίημοξ ή ζε πενημοζίεξ ηνίηςκ πμο μθείιμκηαη είηε ζε αμέιεηα είηε οπαηηηυηεηα ημο πνμζςπηθμφ ημο
Ακαδυπμο είηε ζηηξ μπμηεζδήπμηε θαηαζθεοαζηηθέξ δναζηενηυηεηεξ ημο Ακαδυπμο είηε ζηεκ φπανλε
ημο ένγμο θαζ΄ εαοημφ, βανφκμοκ απμθιεηζηηθά θαη μυκμ ημκ ίδημ. πεηηθά με ηεκ αζθάιηζε ηεξ
«αζηηθήξ εοζφκεξ έκακηη ηνίηςκ» ηζπφμοκ μη υνμη ημο ζπεηηθμφ άνζνμο ηεξ πανμφζαξ.
6) Οπμηαδήπμηε δεμηά ζημ ένγμ είηε ζηα μεπακήμαηα είηε ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ, (ενγμηάληα,
δακεημζάιαμμη, ιαημμεία θηι.) πμο πνμένπεηαη απυ μπμημκδήπμηε ιυγμ ή δμιημθζμνά θαηά ηε δηάνθεηα
εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηχκ ηεξ ζφμβαζεξ, πιεκ ακςηέναξ βίαξ υπςξ μνίδεηαη ζηεκ πανμφζα πμο δεκ
έπεη θαιοθζεί απυ ημ αζθαιηζηήνημ ζομβυιαημ, βανφκεη ημκ Ακάδμπμ. Γπίζεξ μ Ακάδμπμξ είκαη
οπμπνεςμέκμξ κα απμθαηαζηήζεη ηηξ δεμηέξ πμο πνμένπμκηαη απυ μπμηαζδήπμηε θφζεξ δοζηοπήμαηα
ή δεμηέξ ζημ πνμζςπηθυ ημο Ακαδυπμο ή ζε ηνίημοξ ή θαη ζε πενημοζίεξ ηνίηςκ θαη μθείιμκηαη ζε
αμέιεηα ε οπαηηηυηεηά ημο.
7) Ο Ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε κα μενημκά γηα ηε θφιαλε θάζε οιηθμφ, μεπακήμαημξ ενγαιείμο
θηι. πμο ακήθεη ζε αοηυκ ή ζε ηνίημοξ θαη βνίζθεηαη ζημ πχνμ ημο ενγμηαλίμο θαη κα παίνκεη υια ηα
πνμβιεπυμεκα μέηνα, πνμζιαμβάκμκηαξ ζογπνυκςξ θαη ημ θαηάιιειμ γηα ημ ζθμπυ αοηυ πνμζςπηθυ
(θφιαθεξ εμέναξ, κοθημθφιαθεξ θηι.). ε πενίπηςζε απχιεηαξ ,θζμνάξ, βιάβεξ, θαηαζηνμθήξ οιηθμφ
ή μεπακήμαημξ θηι., πμο ακήθεη ζε αοηυκ ή ηνίημοξ, μ Ακάδμπμξ είκαη απμθιεηζηηθά θαη ελ μιμθιήνμο
οπεφζοκμξ κα απμδεμηχζεη ημκ ηδημθηήηε ή κα απμθαηαζηήζεη ημ οιηθυ θηι., πςνίξ κα δηθαημφηαη κα

πνμβάιεη αλίςζε γηα μπμηαδήπμηε δηθή ημο απμδεμίςζε ή θαη κα εγείνεη αλίςζε επέθηαζεξ ηςκ
πνμζεζμηχκ θαηαζθεοήξ ημο ένγμο, πιεκ πενηπηχζεςκ ακςηέναξ βίαξ πμο δεκ έπμοκ θαιοθζεί απυ
ημ αζθαιηζηήνημ ζομβυιαημ.
8) Ο Ακάδμπμξ μθείιεη κα ιάβεη, θαηά ηεκ εθηέιεζε ηςκ Ένγςκ, υια ηα απαηημφμεκα μέηνα αζθαιείαξ
πμο επηβάιιμκηαη απυ ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία θαζχξ θαη θάζε άιιμ μέηνμ πμο ακαθένεηαη ζηεκ
πανμφζα .
9) Μεηά ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ημο ένγμο, μ Ακάδμπμξ εοζφκεηαη θαηά ηηξ δηαηάλεηξ ημο Αζηηθμφ
Κχδηθα.
Άνζνμ 37μ. ΠΓΘΖΗΓΟ ΔΖΑΠΑΛΓΖΟ
1. Όπςξ έπεη ημκηζζεί θαη ζε άιιεξ ζέζεηξ, μ Ακάδμπμξ είκαη πμηκηθά θαη αζηηθά οπεφζοκμξ
γηα μπμημδήπμηε αηφπεμα ήζειε ζομβεί ζημ πνμζςπηθυ ημο, ή ζε μπμημδήπμηε ηνίημ, απυ
μπμηαδήπμηε αηηία πμο έπεη ζπέζε με ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ.
2. Γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ εκ ιυγς ζφμβαζεξ, πένακ ηςκ υζςκ πενημνηζηηθά ακαθένμκηαη ζηεκ
πανμφζα ΓΤ, μπμνμφκ κα εθανμυδμκηαη ακαιμγηθά θαη άιιεξ δηαηάλεηξ ημο Ν.4412/2016, μη
μπμίεξ ήζειε θνηζμφκ απαναίηεηεξ γηα ηεκ θαιή ιεηημονγία ηεξ ζφμβαζεξ, έζης θαη ακ νεηχξ
δεκ θαημκμμάδμκηαη ζημ πανυκ ηεφπμξ. Γκδεηθηηθά ακαθένμκηαη ηα άνζνα 161 «Δηαθμπή
ενγαζηχκ – Δηάιοζε ηεξ φμβαζεξ», 163 «Απμδεμίςζε ακαδυπμο ιυγς δηάιοζεξ ηεξ
ζφμβαζεξ» ημο Ν.4412/2016 θιπ.
Χανιά, Σεπτέμβριος 2017
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