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Άπθπο 1ο – Ανηικείμενο  

Θ ςυγγραφι αυτι αφορά τθ μίςκωςθ μθχανιματοσ ζργου για ςυντιρθςθ-βελτίωςθ δαςικοφ οδικοφ 
δικτφου περιοχισ Σαπϊν-Νζδασ-Νζασ Σάντασ και Ιςμάρου τθσ Δ/νςθσ  Δαςϊν Ν. οδόπθσ  για τθν 
αντιπυρικι περίοδο 2020. Αφορά εργαςίεσ διαμόρφωςθσ και ιςοπζδωςθσ καταςτρϊματοσ , άρςθ 
καταπτϊςεων, ςυντιρθςθ αντιπυρικϊν λωρίδων, κακαριςμό και μόρφωςθ τάφρου τριγωνικισ διατομισ 
για τθν καλφτερθ βατότθτα. 
 
Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και τουσ 
όρουσ που αναφζρονται ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ.  

Σε περίπτωςθ μθ απαςχόλθςθσ του μθχανιματοσ ζργου δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. Δεν 
περιλαμβάνονται γενικά ζξοδα, οφτε αποηθμίωςθ επιφυλακισ.  

 Ρροχπόκεςθ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων αποτελεί θ φπαρξθ άδειασ κυκλοφορίασ και θ νόμιμθ 
κυκλοφορία τουσ.  

Υπεφκυνοι για τθ νόμιμθ κυκλοφορία είναι μόνο οι κάτοχοι των μθχανθμάτων ζργου. Σε περίπτωςθ 
ηθμιϊν ι οποιουδιποτε ατυχιματοσ  ο ιδιοκτιτθσ  του μιςκωμζνου μθχανιματοσ κεωρείται 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ηθμιά σ ι 
ατυχιματοσ προσ τρίτουσ ο ιδιοκτιτθσ του μθχανιματοσ φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ.  

 H ςυνολικι δαπάνθ των ανωτζρω ενεργειϊν ανζρχεται ςτο ποςόν των 23.350,00 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24% και κα βαρφνει τισ Πιζηώζειρ ηος Διδικού Φοπέα Γαζών 

ηος Ππάζινος Σαμείος Έηοςρ 2020 του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 2020 ςτισ 
Δαςικζσ Υπθρεςίεσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων.  

Άπθπο 2ο – Ιζσύοςζερ Γιαηάξειρ 

Θ  μίςκωςθ μθχανιματοσ με χειριςτι κα γίνει με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι.  
Θ διαδικαςία κα διζπεται από τισ διατάξεισ : 

 Το Ρ.Δ. 541/1978 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

 To Ρ.Δ 437/81 όπωσ ιςχφει, ςιμερα. 

 Ο Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”, 
όπωσ ιςχφει. 

 Ο Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” όπωσ 
ιςχφει. 

 Ο Ν. 2859/2000  “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)” (Α’ 248) όπωσ ιςχφει. 

 Τα άρκρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Ρερί ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ υπθρεςιϊν” (Α' 42), όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 

 Ο Ν. 3548/2007 “Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ” (Α’ 68), όπωσ ιςχφει.  

 Το Ρ.Δ. 138/2009 «Μθτρϊο Μελετθτϊν και Εταιρειϊν Μελετϊν»  (Α’ 185). 

 Ο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

 Το άρκρο 26 του ν. 4024/2011 (Αϋ 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ». 
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 Θ Εγκφκλιοσ 11/2011 τθσ ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογι διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφοροφν τθν 
απελευκζρωςθ των κλειςτϊν επαγγελμάτων». 

 Θ με αρ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαςθ Υπ. Δ.Μ.Θ.Δ. «Διενζργεια τθσ διαδικαςίασ 
κλθρϊςεωσ για τον οριςμό μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ για τθ διεξαγωγι δθμοςίων 
διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, παραλαβι προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι 
ζργων» (Β’ 2540), που εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

 Ο Ν. 4014/2011 (Αϋ 209) «Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ 
αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ 
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ». 

 Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Ο Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Ο Ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 αυτοφ «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ 
εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα». 

 Ο Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ. 

 Ο Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει.  

 Το Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”. 

 Ο Ν. 4412/2016 “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλεσ οι κανονιςτικζσ πράξεισ  που ζχουν εκδοκεί προσ 
εκτζλεςι του, κακϊσ και οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και εγκφκλιοι που ζχουν εκδοκεί για τθν ερμθνεία 
του. 

 Το Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ.   
 

Επίςθσ  λιφκθκε υπόψθ και θ αρικμ. 40/2015 ΠΡΑΞΗ  ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΟ VIΙ ΣΜΗΜΑ, ςφμφωνα με τθν οποία «ερείδονται επί 
μικτϊν ςυμβάςεων μίςκωςθσ οχιματοσ και παροχισ υπθρεςιϊν οδθγοφ - χειριςτοφ αυτϊν, ο 
προζχων χαρακτιρασ των οποίων είναι αυτόσ τθσ μίςκωςθσ, για τθν οποία (μίςκωςθ) 
εφαρμόηονται οι ειδικζσ διατάξεισ περί προμθκειϊν».  

Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ (πλθν αυτϊν που ιδθ 
προαναφζρκθκαν), κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 
ζγγραφα τθσ παροφςασ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμου, Ρ.Δ., Υπουργικισ 
Απόφαςθσ, κ.λ.π.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, ιςχφουν και υπερτεροφν τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ 
προβλζπονται ρθτϊσ ςτο κείμενο τθσ πρότυπθσ διακιρυξθσ) μποροφν να προςτίκενται και να 
περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία 

Άπθπο 3ο- Δκηέλεζη ζύμβαζηρ  

Οι μίςκωςθ  μθχανιματοσ με χειριςτι κα εκτελεςτεί όποτε προκφπτει ανάγκθ ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Ωσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ ορίηεται θ διάρκεια τεςςάρων μθνϊν 
από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

Άπθπο 4ο – Δγγςήζειρ ςμμεηοσήρ 
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Α. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ  

Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν με ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ τουσ ςτο διαγωνιςμό. 

Το φψοσ τθσ Εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ  κα πρζπει να καλφπτει το (ΔΥΟ τοισ εκατό) 2% τθσ 
προεκτεινόμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και 
παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α., δθλαδι το ποςό των τριακοςίων εβδομιντα ζξι  ΕΥΩ  και 
εξιντα ζνα λεπτϊν. (376,61   €). 

Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ,  το φψοσ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των 
προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον επτά  (07) μινεσ από τθν θμζρα 
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά 
από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και  τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ 
μετά : 

αα) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ  ι τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

ββ) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ 
Ρροςταςίασ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και 

γγ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με το άρκρα 
35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόςον απαιτείται.  

Β. Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 

Το φψοσ τθσ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι παραπάνω εγγυιςεισ κα είναι ςφμφωνεσ με το άρκρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

Άπθπο 5ο – Σεσνικά ηοισεία Πποζθοπών 

Με τθν προςφορά κάκε διαγωνιηόμενου κα δίνονται: 

 Φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ του μθχανιματοσ. 

 Φωτοαντίγραφο αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου το οποίο πρζπει να είναι ςε ιςχφ τθν θμζρα 
τθσ δθμοπραςίασ. 

 Σε περίπτωςθ που Τεχνικά Στοιχεία δεν αποτυπϊνονται ςτθν άδεια του μθχανιματοσ κα  
πρζπει να υποβλθκεί μαηί με τθν άδεια μθχανιματοσ ζργου τεχνικι ζκκεςθ-περιγραφι από 
Μθχανολόγο ι Θλεκτρολόγο Μθχανικό ςτθν οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά 
που δεν αναφζρονται ςτθν άδεια. 
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 Ραραςτατικό πλθρωμισ Τελϊν Χριςθσ Μ.Ε . 

 Βεβαίωςθ Καλισ  λειτουργίασ του μθχανιματοσ  από εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο  

Άπθπο 6ο – Οικονομικά  ηοισεία Πποζθοπών 

Οι ενδιαφερόμενοι κα μποροφν κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των μθχανθμάτων ζργου  
ι για μζροσ των υπό μίςκωςθ μθχανθμάτων ζργου. Η προςφορά κα δίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ 
τον  ΠΙΝΑΚΑ 1 & 2 με τθ κζςθ ευκφνθσ και τον ενδεικτικό προχπολογιςμό.  

Το ποςό προςφοράσ (ωριαία αντιμιςκία) κα είναι ςε ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ και κα αναγράφεται 
αρικμθτικά και ολογράφωσ ςε ζντυπο που κα χορθγθκεί από τθν Υπθρεςία. Σε περίπτ ωςθ που δεν 
προκφπτει με ςαφινεια θ τιμι, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Θ ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνεται ανά μθχάνθμα ζργου και ανάδοχοσ κα κρικεί αυτόσ που κα 
προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι επί του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ.  Ρροςφορζσ που κα 
φζρουν τιμζσ μεγαλφτερεσ από τον προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ ανά μθχάνθμα,  κρίνονται 
απαράδεκτεσ και απορρίπτονται.  

Άπθπο 7ο  - Υπόνορ Ιζσύορ Πποζθοπών  

Οι προςφορζσ για όλουσ όςουσ ζχουν λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ 
για ζξι (6 μινεσ) από τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί 
να λαμβάνει χϊρα κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Μετά τθ λιξθ και του παραπά νω 
ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι 
θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονο μικοί φoρείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, 
εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ 
τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται  με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείσ.  

Άπθπο  8ο - Καηακύπυζη – ζύνατη ζύμβαζηρ 

1.Στθν απόφαςθ κατακφρωςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 127 και 360 επόμενα. Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν ι γενικϊν υπθρεςιϊν, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με 
αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι 
μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό, που κα κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, 

2.Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  που 
δεν εχει αποκλειςτεί οριςτικά εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ 
με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

3.Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι 
δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. 

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:  

, α)αα)ςε ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία άνω των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει  
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ,εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ,  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
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τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 και Τεφχοσ Αϋ52/01.04.2019 ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΤΘΣ 
ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΣ 1547 

ββ)ςε ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία ζωσ εξιντα χιλιάδεσ(60.000)ευρϊ ,παρζλκει άπρακτθ θ 
προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,  θ ζκδοςθ απόφαςθσ 
επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ  του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του 
άρκρου 127, 

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και  

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο,  εφόςον ο τελευταίοσ 
υποβάλλει, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ,που υπογράφεται κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπο του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο,  το οποίο 
ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ . 

4.Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του  ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ.  

5.Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ 
διαδικαςία του άρκρου 103 του ν. 4412/2016  για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 106 του Ν.4412/2016.  

Άπθπο  9ο  - Ολοκλήπυζη εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: α) Σε περίπτωςθ 
προμικειασ παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που 
παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο 
όργανο. Σε περίπτωςθ παροχισ υπθρεςιϊν αυτζσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολο τουσ ι ςε περίπτωςθ 
διαιρετισ υπθρεςίασ, το αντικείμενο που παραδόκθκε υπολείπεται του ςυμβατικοφ, κατά μζροσ 
που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο και ζχει παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία για 
τθν περαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ που ζχει τεκεί ςτθν διακιρυξθ.  

β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά ι οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν.  

γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ και 

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.  

Άπθπο  10ο  -  Υπόνορ, ηόπορ και ηπόπορ παπάδοζηρ – Δπιηποπή παπαλαβήρ 

Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ και τουσ όρουσ 
που αναφζρονται ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ. 

Ωσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ ορίηεται θ διάρκεια τριϊν μθνϊν από τθν επομζνθ θμζρα τθσ 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Ο ανάδοχοσ οφείλει να ανταποκρικεί ςτο ςφνολο των προβλεπόμενων από τθν ςφμβαςθ 
υποχρεϊςεων  που κα του ηθτθκοφν. 
Ο κάκε ανάδοχοσ κα παρζχει υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τον ΡΙΝΑΚΑ 1 & 2, με τθ κζςθ ευκφνθσ , τον 
ενδεικτικό προχπολογιςμό και τθν ςυναφκείςα ςφμβαςθ. 

Θ παραλαβι κα γίνει ςφμφωνα με τα άρκρα 206, 208, 209 του  Ν.4412/2016.  
Θ παραλαβι κα γίνει από τθν προβλεπόμενθ επιτροπι ςφμφωνα με το άρκρο 221 του Ν.4412/2016. 
 

Άπθπο  11ο  - Κήπςξη οικονομικού θοπέα εκπηώηος – Ανυηέπα βία 

1.Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και 
από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: α) ςτθν περίπτωςθ τθσ πα ραγράφου 5 του 
άρκρου 105, β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι 
αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό 
χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206, γ) 
ςτθν περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν: αα) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με 
τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και ββ) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.  

2.Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν 
κατά τθν περίπτωςθ γ' τθσ παραγράφου 1, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι 
όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία για τθ 
ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με 
τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ  προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθν απόφαςθ προςδιορίηονται οι λόγοι τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ 
του αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ και αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με αναφορά ςτουσ λόγουσ που 
οδιγθςαν ςε αυτιν. 

3.Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ 
όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με 
ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.  

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

4.Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι 
παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ.  

β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο 
είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον  ίδιο είτε με 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία 
λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον προμθκευτι μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ 
κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου  για τόκο από 
δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 
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Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 
ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του 
παρόντοσ νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν.4412/216.  

Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.  

Άπθπο  12ο  - Απόππιτη ζςμβαηικών ςλικών – ανηικαηάζηαζη 

1.Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ τ ων υλικϊν, 
με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.  

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο 
δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκες μθσ 
παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

2.Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν 
απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι 
(20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία  τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι 
μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) 
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου 
με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο 
προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν 
καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

3.Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν 
από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ 
που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε.  

Άπθπο  13ο  - Σπόπορ πληπυμήρ - Κπαηήζειρ 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν από τθν Υπθρεςία μασ προσ τον προμθκευτι κα 
γίνει αμζςωσ μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν, με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπει ο 
νόμοσ. Αυτι  κα είναι τμθματικι ι ςυνολικι ανάλογα με τθν περίπτωςθ,  όπωσ κα προβλζπεται από 
τθν ςφμβαςθ και ςφμφωνα με το άρκρο 200 του Ν.4412/2016.  

Ο ανάδοχοσ κα επιβαρυνκεί με όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και κάκε είδουσ φόρουσ ςφμφωνα με 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

 

Άπθπο  14ο  -  Διδικοί Όποι 

 Κατά το διάςτθμα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα τθρείται θμερολόγιο κακθμερινά με ευκφνθ του 
αναδόχου και περιζρχεται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία το αργότερο ζωσ τθν μεκεπόμενθ από τθν 
θμζρα ςτθν οποία αναφζρεται. Στο θμερολόγιο καταγράφονται απαραίτθτα τα ςτοιχεία που 
αφοροφν τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν, τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα κακϊσ και τισ 
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ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ βατότθτασ. 

 Το θμερολόγιο υπογράφεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, όπωσ αυτοί κα οριςτοφν με ςχετικι 
απόφαςθ  

 Κατά το διάςτθμα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα τθροφνται οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ του 
μθχανιματοσ.  

 Το θμερολόγιο και οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ του μθχανιματοσ αποτελοφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ 
για τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν.  

 Θ Επιτροπι Ραραλαβισ που κα οριςτεί, ζχοντασ υπόψθ τα θμερολόγια, κα ςυντάςςει το ςχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβισ εργαςιϊν.  

 Το μθχάνθμα πρζπει να πλθρεί  τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ.  

 Εάν κάποιο μθχάνθμα, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, δεν διατεκεί κακόλου ι διατεκεί αλλά 
δεν πλθροί τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ο ανάδοχοσ δεν φροντίςει για τθ 
ςυμμόρφωςθ του μθχανιματοσ ι αντικατάςταςι του, μετά από ζλεγχο τθσ επιτροπισ και τθ ρθτι - 
ζγγραφθ εντολι που δόκθκε ςτον ανάδοχο, κα επιβλθκεί ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα ίςθ με το 
άκροιςμα: τθσ αξίασ των αντίςτοιχων ωρϊν λειτουργίασ του ςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ οι οποίεσ 
υπολογίηονται ωσ το γινόμενο των : 1) του ποςοςτοφ ( αρικμόσ μθχανθμάτων εφαρμογισ τθσ 
ριτρασ επί του ςυνόλου των μθχανθμάτων που παρζχουν τθν ίδια υπθρεςία) με 2) το ςφνολο των 
υλοποιθκειςϊν ωρϊν λειτουργίασ κατά το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ, από όλα τα μθχανιματα 
(ομοειδοφσ εργαςίασ) και 3) τθσ τιμισ μονάδοσ / ϊρα του μθχανιματοσ κατά τθν προςφορά.  

 Εάν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται θ άμεςθ αντικατάςταςθ μθχανιματοσ του 
ζργου εξαιτίασ βλάβθσ ι άλλου κωλφματοσ, αυτό μπορεί να γίνει, μετά τθν υποβολι ςχετικισ 
αίτθςθσ  αναφερόμενθσ ςτουσ λόγουσ και θ οποία κα ςυνοδεφεται από τθν άδεια κυκλοφορίασ του 
νζου μθχανιματοσ, μαηί με Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι:  

α) το νζο μθχάνθμα πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του αρχικοφ μθχανιματοσ και είναι 
ιςοδφναμό του. β) κα υπόκειται ςε ζλεγχο, όπωσ το αρχικό μθχάνθμα που αντικακιςτά.  

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ορίςει ζνα Συντονιςτι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να κοινοποιιςει ςτθν Υπθρεςία πλιρθ ςτοιχεία του ςυντονιςτι ( αρικμοφσ ςτακεροφ, 
κινθτοφ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτφπου (ΦΑΞ). Ο ςυγκεκριμζνοσ πρζπει να εξαςφαλίηει τθ 
δυνατότθτα απρόςκοπτθσ επικοινωνίασ με τθν υπθρεςία.  

 Θ ζναρξθ και το πζρασ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ βατότθτασ κα γίνεται με  γραπτι ι προφορικι 
εντολι από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι οι χειριςτζσ των 
μθχανθμάτων, τα μθχανιματα, και ο ςυντονιςτισ, κα βρίςκονται το αργότερο ςε 2 ϊρεσ ςτθν κζςθ 
εργαςίασ, μετά από ςχετικι εντολι.  

 Θ Υπθρεςία ζχει τθ δυνατότθτα, ανάλογα με τθν εκτίμθςθ τθσ, να χρθςιμοποιεί τα μθχανιματα 
του αναδόχου για τθν ςυντιρθςθ βατότθτασ όποτε και όπου κρίνει απαραίτθτο, γεγονόσ το οποίο 
οφείλει να αποδζχεται ο Ανάδοχοσ.  

 ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν ανταποκρίνεται ςτισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ςτισ 
εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία δφναται, πζρα από τθν επιβολι των κυρϊςεων, 
να προβαίνει ςε εργαςίεσ ςυντιρθςθσ βατότθτασ με μιςκωμζνα μθχανιματα ςτισ περιοχζσ 
δράςεισ που αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ του Αναδόχου για τθν αντιμετϊπιςθ των άμεςων 
αναγκϊν. 

 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκρικεί ςε υποχρεϊςεισ του, 
με ευκφνθ του, κα καταλογίηονται ςε βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα.  

 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί γενικότερθ αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκρικεί ςτισ 
υποχρεϊςεισ του, με ευκφνθ του ςε βακμό που να δθμιουργείται λειτουργικό πρόβλθμα  κα 
εφαρμόηονται ςε βάροσ του οι ςχετικζσ με τθν ζκπτωςθ διατάξεισ (άρκρο 203 του Ν.4412/2016).  



 

Σελίδα 10 

 Ρζραν των προαναφερομζνων περί ποινικϊν ρθτρϊν και ζκπτωςθσ του αναδόχου, επιςθμαίνεται 
ιδιαιτζρωσ ότι ο Ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ για τυχόν ατφχθμα ι διακοπι τθσ 
κυκλοφορίασ που μπορεί να προκλθκεί από τθ μθ τιρθςθ των ανωτζρω ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων.  

 Γενικά κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να λθφκοφν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία 
μζτρα  με δικζσ του δαπάνεσ για τθν αποφυγι οποιωνδιποτε ηθμιϊν. Γενικά, οποιαδιποτε ηθμιά θ 
οποία οφείλεται ςε αμζλεια του αναδόχου ι ςτον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτόσ τθ ςφμβαςθ ι 
ςε αμζλεια του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ του, βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο ο οποίοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να καταβάλλει ολόκλθρθ τθν δαπάνθ επανορκϊςεωσ τθσ ηθμιάσ.  

 Ο Ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε τροχαίο ατ φχθμα ι 
ηθμία ςτθ κζςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςυμβεί, οφειλόμενο ςε αμζλεια ι μθ λιψθ των αναγκαίων 
μζτρων αςφαλείασ από τον ίδιο είτε από τουσ εργαηομζνουσ που απαςχολεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Ακόμθ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει όλα τα μζτρα αςφάλειασ για τθν πρόλθψθ 
ατυχθμάτων και τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν για το εργατοχπαλλθλικό του προςωπικό. Πλα τα 
μθχανιματα που κα απαςχολθκοφν κα πρζπει να είναι αςφαλιςμζνα, να ζχουν πλθρωμζνα τα τζλθ 
χριςθσ – κυκλοφορίασ και οι χειριςτζσ να ζχουν τα απαραίτθτα τυπικά προςόντα (άδεια χειριςτοφ 
κ.λ.π) και να είναι αςφαλιςμζνοι ςτουσ οικείουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ. Τθν ευκφνθ τιρθςθσ των 
παραπάνω φζρει πλιρωσ ο ανάδοχοσ.  

  Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, προχποτίκεται ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει γνϊςθ τ ων 
δυςχερειϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και είναι απόλυτα ενιμεροσ των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ αυτισ 
από κάκε πλευρά, όπωσ και των ενδεχομζνων δυςχερειϊν και κακυςτεριςεων, από οποιοδιποτε 
λόγο και ότι ζχει λάβει υπόψθ του, ότι δεν κα του αναγνωριςτεί καμία απαίτθ ςθ ςχετικι με 
αποηθμίωςθ, κατά οποιοδιποτε τρόπο, λόγω των ςυνκθκϊν, των κακυςτεριςεων, των δυςχερειϊν 
κάκε είδουσ και τζλοσ ότι ζχει μελετιςει, με το ςκοπό να ςυμμορφωκεί και τα λοιπά ςυμβατικά 
τεφχθ που αποτελοφν,  τθ βάςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

 Ππωσ ζχει τονιςκεί και ςε άλλεσ κζςεισ, ο ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ για 
οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του, ι ςε οποιοδιποτε τρίτο, ςτθν κζςθ 
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν οφειλόμενεσ ςε αμζλεια ι μθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων αςφαλείασ .  

 

Άπθπο  15ο  - Απαιηούμενα μέηπα αζθαλείαρ και ςγείαρ ζηο επγοηάξιο 
 

1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ 
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα 
ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ 
ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ΠΓ 305/96 (αξ. 7-9), Λ.4412/16 (αξ 
138 παξ. 7), Λ.3850/10** (αξ. 42,43) 

 

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

α. Λα εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ) θαη λα 
ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Λ.4412/16 (άξζξν 138 παξ. 7). 

 

β. Λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
(ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ: ΓΗΠΑΓ/νηθ177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-

01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο 
ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Λ.4412/16 (άξζξν 138 παξ. 8).  

γ. Λα επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο 
ελεκεξψλεη/εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε 
γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο: ΠΓ 1073/81 (αξ. 
111), ΠΓ 305/96 (αξ. 10,11), Λ.3850/10 (αξ. 42-49).  
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* Ζ έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα I ηνπ άξζξνπ 12 
ηνπ ΠΓ 305/96 

** Ο Λ.3850/10 Θχξσζε ηνπ Θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αξ. δεχηεξν, 
θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ: Λ. 1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ. 

 

Γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ 

απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη 
ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην 
έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 
 
3.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα : 
 
3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε-ρέδην Αζθαιείαο Τγείαο (ΑΤ)- Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 
 
α. Λα δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ 
πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα 

ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα απαζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 
εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα: ΠΓ305/96 (αξ. 3 παξ. 
12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 

 
β. Λα αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο/πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο 
ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 8) θαη ηελ ΤΑ 
ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 
 
γ. Λα αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιείςεηο πνπ ζα 

δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ ζα 
εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο 
θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο θιπ.) 
 
δ. Λα αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ 
ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο: ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 

(παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.  

 
ε. Λα ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 10) θαη ΤΑ 
ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ειεγθηηθψλ αξρψλ. 
 
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθαιείαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθαιείαο Τγείαο 
(ΦΑΤ). 

 
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια 
εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
 
Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά 
αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

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

ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξζ. 3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ. 2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.   
 

  Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.4), φηαλ: 
 

α. απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 
β. νη εξγαζίεο  πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαηηέξνπο θηλδχλνπο: Π.Γ. 305/96 (αξζ. 12 
παξάξηεκα II) 
γ. απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
δ. γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν 
δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ, ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 1 εδάθην α΄ηνπ Λ. 4030/2011 (ΦΔΘ 249/Α/25-

11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 
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 Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή  θάζε 

Γεκφζηνπ Έξγνπ, Λ. 4412/16 (αξ. 170 & 172) 
 

 Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην 
ζπλνδεχεη θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 11) θαη ΤΑ 
ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ 

 

 Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ ΔΓΘΤΘΙΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

 
3.2  Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο-ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

Α. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο 

ζχκθσλα κε ην Λ. 3669/2008 (αξ. 8 παξ.1 & αξ.12 παξ.4) 

 

Β. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ 
εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Λ.3850/10 (αξ.8 παξ.2 & αξ.4 έσο 25) 

 

Γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο 
επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα 

ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη 
εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, 
ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο: Λ. 3850/10 (αξ. 9). 

 

Γ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ:  ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, 
εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ: 

 

 Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ 
πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Λ. 3850/10 
(αξ. 43 παξ. 1α θαη παξ. 3-8). 

  Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο 
ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Λ. 3850/10 (αξ. 14 παξ. 1 θαη αξ. 17 

παξ. 1) 

        Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 

  Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ     
αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

      Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο  
     (Λ. 3850/10 αξ. 20 παξ.4), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ επηηξνπή  
     Τγείαο θαη Αζθαιείαο (Δ.Τ.Α.Δ.) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη   

     αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Λ.3850/10. 
     ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 
 

  Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην 
ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Λ. 3850/10 (αξ.43 παξ.2β). 

       Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξνκνίσλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην  

       βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

       Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο 
       αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν  
      εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ  
      ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ  
       εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ ηνπ αηπρήκαηνο Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2α) 
 

 Θαηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα 
εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Λ. 3850/10 (αξ.43 παξ.2γ) 

 
 Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδνκέλνπ Λ. 3850/10 (αξ. 18 παξ.9) 
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3.3  Ζκεξνιφγην Κέηξσλ αζθαιείαο (ΖΚΑ) 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ 

ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην 
εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΤΑ 130646/1984 ηνπ (η.) 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 
 

Σν ΖΚΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ΤΑ απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα Ή γξαθεία 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο 
Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φηη αθνξά ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ: 
ΠΓ 1073/81 (αξ.113), Λ. 1396/83 (αξ.8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξηζκ. πξση. 
ΓΔΔΠΠ/208/12-9-2003. 
 

 3.4  πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνινγίνπ Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ) 
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζρεηίδεηαη κε ην ΖΚΑ. 
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Κ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ 
ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ/ δηαπηζηψζεσλ 
ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 
Κε ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

 

 4.    Απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην. 
 
4.1  Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ-Κέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΑΠ) 
  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ 
κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο: 

 
α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ: ΠΓ 105/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV 
κέξνο Α, παξ. 18.1) 
 
β. ηνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, 

ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδνκέλνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο: ΠΓ 1073/81 (αξ.75-
79), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV  κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 
 
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη 

ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ: ΠΓ 
1073/81 (αξ.92-95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 6). 
 

δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο-δηάζσζεο θαη 
εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε-αληηκεηψπηζε 
ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ: ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-
96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 3,4, 8-10), Λ.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 
 
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε 

ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ): ΠΓ 1073/81 (αξ.109,110), 
Λ.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξάξη. IV κέξνο Α,  παξ. 13 ,14). 
 
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Κέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο: 
πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, 
εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν 
εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ: ΠΓ 1073/81 (αξ. 102-108), Λ.1430/84 

(αξ.16-18), ΘΤΑ Β. 4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΘΤΑ 8881/94 θαη ΤΑ νηθ. Β.5261/190/97, ΠΓ 

396/94, ΠΓ 305/96 (αξ.9, παξ.γ). 
 
 4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε-ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε-εθθφξησζε-ελαπφζεζε   
πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Λα πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη 
ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 
 
Σελ Τ.Α. αξηζκ. ΓΚΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η. ΤΠΤΚΔΓΗ: Οδεγίεο ζήκαλζεο εθηεινχκελσλ έξγσλ (ΟΚΟΔ-
ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 
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Σελ ΘΤΑ αξηζκ. 6952/14-2-2011 ηνπ η. ΤΠΔΘΑ θαη η. ΤΠΤΚΔΓΗ « Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή 

δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ» 

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Οδηθήο Θπθινθνξίαο: Λ.2696/99 (αξ.9-11 θαη αξ.52) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ: Λ. 
3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ. 46) 
 
β. Λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο 

ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ: Λ. 2696/99 (αξ. 47,48) θαη ε ηξνπ. απηνχ Λ. 3542/07 (αξ. 43,44). 
 
γ. Λα ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο 
αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, 
ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ: ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 
305/96 (αξ. 8.δ θαη αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 2), Λ. 3850/10 (αξ.31,35). 
 

δ. Λα πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, 
απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ: ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 
(αξ.85-91), ΘΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ.8 (γ,ε,ζη,δ) θαη αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Α παξ.11 θαη 
κέξνο Β ηκήκα II παξ. 4] , Λ. 2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Λ. 3542/07 (αξ.30). 
 
ε. Λα ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ: 

α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν: ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη 

ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: ΠΓ 397/94,  δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη 
βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Λ.3850/10 (αξ.36-41), ΠΓ 82/10. 
 
4.3   Κεραλήκαηα έξγσλ/εμνπιηζκνί εξγαζίαο-απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ 
 
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2) 

 
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ 
θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ),ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ 
θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα 
ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ): ΠΓ 1073/81 (αξ. 17, 45-74), Λ.1430/84 (αξ. 11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 
499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. ΗΥ), ΠΓ 
305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 7-9), ΘΤΑ 15085/593/03, ΘΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03, ΠΓ 

57/10, Λ. 3850/10 (αξ. 34,35). 
 
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα ΗΗ παξ. 7.4 θαη 
8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 
 Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

 

 Άδεηα θπθινθνξίαο 
 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο 
 

 Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 
 

 Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα ΗΗ, 
παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. ΗΗ, παξ.2.1)  

εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ην ρεηξηζηή. 
 

 Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε-εγθαηάζηαζε, 
θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 
ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ.4α παξ.3 θαη 6). 

 

 Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν 
βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΘΤΑ 15085/593/03 (αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7). 

 
5. Λνκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα 

νπνία  ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα 
κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 
 
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα: 
 



 

Σελίδα 15 

 5.1 Θαηεδαθίζεηο: 

 
Λ.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18-33,104), ΘΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, Λ.2168/93, 

ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: ΤΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ, παξ. 
11), ΘΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 
212/06, ΤΑ 21017/84/09. 

 
 5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο: 
 
Λ.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17,40-42), ΤΑ αξ.3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη αληνρή 
θηηξίσλ, παξ.4), ΘΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Λ.2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 
παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: ΤΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 

(αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ, παξ. 10). 
 
 5.3 Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο-δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. 
 
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Λ.1430/84 (αξ.7-10), ΘΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 
παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. ΗV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ 

παξ.4-6,14). 

 
5.4  Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο  
 
ΠΓ 95/78,  ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99, 104, 105), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), 
Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΘΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99. 
 

 5.5 Θαηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο θιπ) 
 
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26-33, αξ. 98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 
305/96 (αξ.12, παξαξη. ΗV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.12). 
 
6.  Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 

 
 

Α. ΛΟΚΟΗ  

Λ. 495/76 ΦΔΘ 337/Α/76 Π.Γ. 304/00 ΦΔΘ 241/Α/00 

Λ. 1396/83 ΦΔΘ 126/Α/83 Π.Γ. 155/04 ΦΔΘ 121/Α/04 

Λ. 1430/84 ΦΔΘ 49/Α/84 Π.Γ. 176/05 ΦΔΘ 227/Α/05 

Λ. 2168/93 ΦΔΘ 147/Α/93 Π.Γ. 149/06 ΦΔΘ 159/Α/06 

Λ. 2696/99 ΦΔΘ 57/Α/99 Π.Γ. 2/06 ΦΔΘ 268/Α/06 

Λ. 3542/07 ΦΔΘ 50/Α/07 Π.Γ. 212/06 ΦΔΘ 212/Α/06 

Λ. 3669/08 ΦΔΘ 116/Α/08 Π.Γ. 82/10 ΦΔΘ 145/Α/10 

Λ. 3850/10 ΦΔΘ 84/Α/10 Π.Γ. 57/10 ΦΔΘ 97/Α/10 

Λ. 4030/12 ΦΔΘ 249/Α/12   

Λ. 4412/16  ΦΔΘ 147/Α/16   

    

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΘΑ ΓΗΑΣΑΓΚΑΣΑ Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΘΔ ΑΠΟΦΑΔΗ 

Π.Γ. 413/77 ΦΔΘ 128/Α/77 ΤΑ 130646/84 ΦΔΘ 154/Β/84 
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Π.Γ. 95/78 ΦΔΘ 20/Α/78 ΘΤΑ 3329/89 ΦΔΘ 132/Β/89 

Π.Γ. 216/78 ΦΔΘ 47/Α/78 ΘΤΑ 8243/1113/91 ΦΔΘ 138/Β/91 

Π.Γ. 778/80 ΦΔΘ 193/Α/80 ΘΤΑ αξ.νηθ.Β.4373/1205/93 ΦΔΘ 187/Β/93 

Π.Γ. 1073/81 ΦΔΘ 260/Α/81 ΘΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΔΘ 765/Β/93 

Π.Γ. 225/89 ΦΔΘ 106/Α/89 ΘΤΑ αξ.8881/94 ΦΔΘ 450/Β/94 

Π.Γ. 31/90 ΦΔΘ 31/Α/90 ΤΑ αξ.νηθ.31245/93 ΦΔΘ 451/Β/93 

Π.Γ. 70/90 ΦΔΘ 31/Α/90 ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΔΘ 301/Β/94 

Π.Γ. 85/91 ΦΔΘ 38/Α/91 ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΔΘ 73/Β/94 

Π.Γ. 499/91 ΦΔΘ 180/Α/91 ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΦΔΘ 978/Β/95 

Π.Γ. 395/94 ΦΔΘ 220/Α/94 ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΔΘ 677/Β/95 

Π.Γ. 396/94 ΦΔΘ 220/Α/94 ΤΑ Φ.6.9/25068/1183/96 ΦΔΘ 1035/Β/96 

Π.Γ. 397/94 ΦΔΘ 221/Α/94 ΤΑ αξ.νηθ.Β.5261/190/97 ΦΔΘ 113/Β/97 

Π.Γ. 105/95 ΦΔΘ 67/Α/95 ΘΤΑ αξ.νηθ16289/330/99 ΦΔΘ 987/Β/99 

Π.Γ. 455/95 ΦΔΘ 268/Α/95 ΘΤΑ αξ.νηθ.15085/593/03 ΦΔΘ 1186/Β/03 

Π.Γ.Π 305/96 ΦΔΘ 212/Α/96 ΘΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03 ΦΔΘ 708/Β/03 

Π.Γ. 89/99 ΦΔΘ 94/Α/99 ΘΤΑ αξ.6952/11 ΦΔΘ 420/Β/11 

ΤΑ 3046/304/89 ΦΔΘ 59/Γ/89 Γ. ΔΓΘΤΘΙΗΟΗ 

ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΔΘ 1035/Β/00 

ΔΓΘΤΘΙΗΟ 27/03 
Αξ. Πξση.ΓΔΔΠ 

Π/208/12-9-03 ΤΑ αξ.νηθ.433/2000 ΦΔΘ 1176/Β/00 

ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 ΦΔΘ 686/Β/01 

ΔΓΘΤΘΙΗΟ 6/08 

Αξ. Πξση.ΓΗΠΑΓ/ 
νηθ/215/31-3-08 

 ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 ΦΔΘ 266/Β/01 

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 ΦΔΘ 16/Β/03 

ΔΓΘΤΘΙΗΟ .ΔΠ.Δ 
Αξ. Πξση. 10201/12 
ΑΓΑ:Β4Ι1Ι-ΘΦΕ 

ΤΑ ΓΚΔΟ/Ο/613/11 ΦΔΘ 905/Β/11 

ΤΑ 21017/84/09 ΦΔΘ 1287/Β/09   

Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, 
Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΔΘ 155/Β/96   
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                                                                                   ΚΟΜΟΤΘΝΘ        8/ 5/2020 

 

 

                 ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ           ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ & ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
 
               Θ  Συντάκτθσ  
 
 
 
     ΡΑΑΣΧΑΚΘ ΣΤΕΛΛΑ 
     Γεωτεχνικόσ Δαςολόγοσ 
   
 
            

 
 
 
 
 
 
 
    

                        Ε.Γ.Γ.ΑΡ.Δ  
  Θ ΑΝΑΡΛΘΩΤΙΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ  
  ΤΘΣ Δ/ΝΣΘΣ ΔΑΣΩΝ Ν.ΟΔΟΡΘΣ  
 
 
            ΓΚΟΤΗΑΙΔΟΥ ΜΑΙΝΑ  
          Msc Γεωτεχνικόσ Δαςολόγοσ 

ΕΓΚΙΘΘΚΕ 
   Με τθν με αρικ.  πρωτ.  5476/7-5-2020 απόφαςθ τθσ Αναπλθρϊτριασ Ρροϊςταμζνθσ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Ν. οδόπθσ. 
 

 

ΕΓΚΙΘΘΚΕ 
 ν με αρικ.  πρωτ.             απόφαςθ τθσ Αναπλθρϊτριασ Ρροϊςταμζνθσ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Ν. οδόπθσ. 
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