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EΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά το έργο της επικεφαλίδας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
€ 35.000 με Φ.Π.Α. 24% 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με : 

- τις διατάξεις του Ν 4412/16 περί δημοσίων έργων 

- τις κανονιστικές πράξεις και γενικότερα κάθε διάταξη και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων. 

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες. Όλες οι 
προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης. Παράταση της συνολικής προθεσμίας 
εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν 4412/16. Στον ανάδοχο για κάθε 
μέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/16. Η ποινική ρήτρα για υπέρβαση  της συνολικής 
προθεσμίας δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το 6% του ολικού ποσού της σύμβασης χωρίς 
Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/16 

 
ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 
5% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, και που 
αφορά την καλή  εκτέλεση  του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης.  
 

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ 
όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 140 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 . 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Οι λογαριασμοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά στο τέλος κάθε μήνα και στηρίζονται στις 
επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/16 όπως αυτό ισχύει σήμερα. Κατά την πληρωμή κάθε 
πιστοποίησης ο ανάδοχος προσκομίζει αποδείξεις καταβολής των υποχρεώσεων του στα οικεία 
ταμεία καθώς και βεβαιώσεις εξόφλησης των υποχρεώσεών του για το πιστοποιούμενο 
ανακεφαλαιωτικά ποσό προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΡΥΝΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και όφελος αυτού που ορίζεται παρακάτω περιλαμβάνονται και 
οι παρακάτω ειδικές δαπάνες εφόσον ζητηθεί από τον εργοδότη. 
α) Οι τοπογραφικές εργασίες που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση του έργου για εφαρμογή της 



μελέτης και τυχόν τροποποιήσεώς της. 
β) Ο εργαστηριακός έλεγχος σε όλη τη διάρκεια του έργου για διαπίστωση της καταλληλότητας 
των χρησιμοποιούμενων υλικών και της ποιότητας της εκτελούμενης εργασίας σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές τις αναφερόμενες στο τιμολόγιο. 
γ) Η σύνταξη των τευχών αναλυτικών επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων μετά των απαραίτητων 
σχεδίων και δακτυλογράφηση των σε ανάλογο αριθμό αντιτύπων βάσει τόπο του έργου από τον 
επιβλέποντα παρουσία του αναδόχου. Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του Επιβλέποντα Μηχανικού ώστε να είναι άρτια και ακριβής. Τα παραπάνω στοιχεία θα 
προσκομίζονται για έλεγχο στον επιβλέποντα για την δακτυλογράφηση και την φωτοαντιγραφή 
τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
- 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας στο εργοτάξιό 
του, για την έκδοση ενδεχόμενα απαιτούμενων αστυνομικών αδειών εργασίας καθώς και για την 
συμμόρφωσή του προς τις ισχύουσες κάθε φορά αστυνομικές διατάξεις και εργατικούς νόμους, 
τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών που χρησιμοποιούνται, των μηχανημάτων των 
μεταφορικών μέσων ως και της ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
επιβλεπομένων και παντός τρίτου και μάλιστα σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλεπούσης 
υπηρεσίας τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις μονομερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε από 
την μη καλή εφαρμογή τους συνέπεια.  
Κατά την εκτέλεση των έργων θα ληφθούν από τον εργολάβο όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
αποφυγή ατυχήματος στους εργαζομένους ή διαβάτες και οποιαδήποτε βλάβη στις 
εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, υπονόμους ως και τις παρακείμενες. 
Οποιαδήποτε ζημιά θα βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο η δε επανόρθωση θα γίνει σε βάρος 
και δια λογαριασμό του.  
Κατά συνέπεια σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος ο ανάδοχος μόνος υπεύθυνος αστικά και 
ποινικά και μάλιστα για ζημιές ή ατυχήματα είτε στο προσωπικό του (εργάτες, υπαλλήλους κλπ) 
είτε στις κατασκευές είτε στον εργοδότη είτε σε τρίτους λόγω παράβασης ή παράληψης κατά την 
εφαρμογή των αναφερομένων στην παρούσα. 
Άρα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την τυχόν καταβολή αποζημίωσης και έχει 
κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη απ'όπου κι αν προκύπτει από την εκτέλεση των έργων ακόμη 
και αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψή του αλλά σε τυχαίο γεγονός. 

 

Άρθρο 9 : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
*.* Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του 
 άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή 
στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να 
εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης 
έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και 
αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των 
παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, 

εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. 
Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο 
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β΄ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 



14.5.2001 (Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, 
καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών 
κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής 

του έργου. 
 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται να επιβλέπει ανελλιπώς 
την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει / 
εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη 
γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 
1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 

 
Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η 
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν 
την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών 
περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη 
εταιρεία). 

 

3.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 

 

3.1  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) -  Φάκελος Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 
 

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών 
που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα 
περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 
500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με 
το παράρτημα III του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της 
τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) 
και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ 
 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με 
την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 
ιδιαιτερότητες του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 
 
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 
λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ 
 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 
10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών. 
 
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ). 
 



Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και 
για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής 
του έργου. 
 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 
μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

 

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ 

 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 
ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ. 
12 παράρτημα II). 

 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 
νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του 
έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 
Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 
κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο 
Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 

 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και 
το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οι 
κ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
 

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται 
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 

3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση  στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ. 12 παρ.4). 

 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 
50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα 
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 



Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 
αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα 
από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
 

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3- 8). 
 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10(αρ.14παρ.1 και αρ. 17 
παρ. 1). 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται 
από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί 
και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των 
οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
 

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος 
και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
 
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί 
σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται  να 
χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10(αρ.43παρ.2γ). 
 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9). 
 

3.3  Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη 



των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασμό με την ΥΑ 

130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ, από τις κατά τόπους 
Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες 
μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια 
των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από 
το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 
1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 

3.4  Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ) 
 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το 
Η Μ Α. 

 
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των 
αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 
 

4.  Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων  των εργασιών στο 
εργοτάξιο. 
 

4.1  Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 

 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 
305//96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 
 
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναέριων ηλεκτροφόρων αγωγών 
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας : ΠΔ1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, τταρ.2). 
 
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, τταρ.6). 
 
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, 
πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη 
πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 
8-10), Ν.3850/10(αρ.30, 32,45). 
 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 



(αρ. 109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 13, 14). 
 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόμενους όπως προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες 
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους 
κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς 
οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ 
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 
305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
 

4.2  Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - 
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 

 

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων 
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
 
Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και αρ.52) και την τροπ. 
αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 
3542/07 (αρ.43,44). 
 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 
των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού 
εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.Ι\/μέρος Α, παρ.2), 
Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβαξης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 
216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12 
παραρτ. IV μέρος Α παρ. 11 και. μέρος Β τμήμα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : 
Ν. 3542/07 (αρ.30). 
 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) 
θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και 
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

 

4.3  Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 



(αρ.2). 
 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 
εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με 
μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 
(αρ. 17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ. 11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. 
αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 
παραρτ.ΐν μέρος Β τμήμα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, 
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
 
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, μέρος Β', τμήμα II, 
παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, μέρος Β', 
τμήμα II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια 
χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 
αρ.4. παρ.7 ). 
 

 

5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά  περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του  

εκτελούμενου έργου. 

 
0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών 
του εκτελούμενου έργου. 
 
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 
 

5.1  Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ),  Αντιστηρίξεις : 
 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 
3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής ΥΑ 

 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 

305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 10 ). 
 

5.3  Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου 
 
Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΔ 396/94 



(αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β 
τμήμα II παρ.4-6,14 ). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος ορισμένων ειδικών εργασιών και για την ταχύτερη περάτωσή 
του για πρόληψη ζημιών στο έργο λόγω επικείμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών ο εργολάβος 
υποχρεούται να εργασθεί υπερωριακά κατά τις Κυριακές και εορτές εφόσον διαταχθεί για αυτό 
με έγγραφο από την υπηρεσία μετά από σχετική άδεια των αρμοδίων αρχών. Καμία αξίωση του 
εργολάβου για πρόσθετη αποζημίωση θα γίνει δεκτή για το λόγο αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
Ο εργολάβος πρέπει να έχει υπόψη ότι για κάθε καθολική διακοπή της κυκλοφορίας των 
κατασκευαζομένων από αυτόν οδών απαραίτητα θα συνεννοείται προηγουμένως με την 
υπηρεσία και το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας κινήσεως. Ο εργολάβος υποχρεούται με δικές του 
δαπάνες να τοποθετήσει πινακίδες, σήματα κλπ. 
Επίσης με δαπάνες του οφείλει να περιφράζει κάθε επικίνδυνη για την κυκλοφορία οχημάτων 
και πεζών θέση και να την επισημάνει με την τοποθέτηση πινακίδων, νυχτερινών σημάτων κλπ. 
Επίσης ο εργολάβος με δαπάνη του οφείλει να τοποθετήσει σε όλα τα επί μέρους έργα που 
εκτελεί και στις πιο εμφανείς θέσεις κατάλληλα εμπόδια που να αναγράφουν τον τίτλο της 
δημοτικής αρχής που εκτελεί τα έργα, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου του 
εργολάβου. 
Επίσης να εξασφαλίζει ασφαλείς διαβάσεις των ακαλύπτων τάφρων σε επίκαιρα σημεία με 
υπόδειξη του επιβλέποντα. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου γενικά πρέπει να είναι 
ειδικευμένο και πεπειραμένο για το είδος κάθε εργασίας. Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κάθε εργάτη, τεχνίτη κλπ. ,αν αυτοί κατά την κρίση τους δεν 
έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά προσόντα και την πείρα για την κανονική εκτέλεση 
εργασιών ή είναι απείθαρχοι, προκλητικοί κλπ. Ο ασκούμενος έλεγχος για το προσωπικό από τον 
εργοδότη έχει σκοπό τη διασφάλιση της αποπεράτωσης του τεχνικού έργου κατά τρόπο τέλειο 
και ομαλό και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι κάνει συμμέτοχο τον εργοδότη 
στις οποιεσδήποτε παραβάσεις του προσωπικού του εργολάβου και γενικά στις κακές συνέπειες 
εξαιτίας της ακαταλληλότητας του προσωπικού του. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΥΛΙΚΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχει εφαρμογή η υπ΄αριθμ. 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων περί έγκρισης τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/1322 απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί αναστολής της υποχρεωτικής εφαρμογής 
πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών . 
Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 
Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ ή δεν 
περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί 
με τις σχετικές ΚΥΑ. 
Η ενσωμάτωση στα έργα υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως άν τα άρθρα 
των Συμβατικών Τιμολογίων, οι ΤΣΥ και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο 
ρητά ή όχι. 

Για όποιες εργασίες στα οικεία άρθρα του τιμολογίου δεν μνημονεύονται τεχνικές προδιαγραφές 
τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και της απολύτου εκλογής 



της επιβλέπουσας υπηρεσίας που διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση των μη 
κατάλληλων από αυτά. 
Σε εργαστηριακό έλεγχο υπόκεινται και οι εκτελούμενες εργασίες για διαπίστωση ότι 
εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν. Αυτές υπόκεινται επίσης 
στον έλεγχο του επιβλέποντα ο οποίος μπορεί να διατάξει την καθαίρεση και αποκατάσταση 
τυχόν κακότεχνου κατά την κρίση της εργασίας. 
Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα δειγματοληψίας σε κάθε στιγμή και ελέγχου της ποιότητας των 
υλικών και εργασιών χρησιμοποιούσα για αυτό στην Αθήνα Κεντρικό Εργαστήριο του ΥΔΕ (ΚΕΔΕ) 
ή ειδικά προς τούτο εργαστήρια, του αναδόχου υποχρεουμένου να διαθέτει τις απαιτούμενες 
για αυτό δαπάνες για λήψη δοκίμων, απασχόληση προσωπικού, μεταφορικών μέσων και 
αποζημίωση του εργαστηρίου για τα πιστοποιητικά που θα εκδώσει. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 : Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με την αρ. ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ502/13.10.2000 
(ΦΕΚ 1265Β/2000)απόφαση υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ να εκπονήσει πριν την έναρξη του έργου 
Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο ΙSO 10005,1995 ή σε 
κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 
4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 : Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την ανάρτηση πληροφοριακής πινακίδας δημοσιότητας 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου με υποχρέωση αναφοράς στην κοινοτική και κρατική 
συμμετοχή για το εκτελούμενο έργο 
 
ΑΡΘΡΟ 16 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την περαίωση του έργου να καταθέσει στην 
Υπηρεσία τα κατασκευαστικά σχέδια του έργου. Αυτά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα 
με το Ν. 1068/80 και το Π.Δ. 6/86. 
 
 

Αμφιλοχία, 16-1-2018 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
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Τμήμα Τεχνικών Έργων και  Συντήρησης 
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ΕΡΓΟ:  

 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΜΕΝΙΔΙΟΥ 

αρ. μελέτης  1/2018 

Π/Υ: 35.000,00€ 
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση των κάθε είδους απλών Δημοτικών 
έργων, η δαπάνη κατασκευής των οποίων βαρύνει την διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Τα Δημοτικά και Κοινοτικά έργα εκτελούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Κατά την εκτέλεση των δημοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών 
εγκυκλίων και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούμενου έργου τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά ισχύος είναι:  
α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 
β) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)  
γ) Η Ειδική Συγγραφή 
δ) Το Τιμολόγιο της Υπηρεσίας ή κατά περίπτωση Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 
ε) Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας και ο κατά περίπτωση προϋπολογισμός προσφοράς του 
αναδόχου. 
στ) Η προσφορά του αναδόχου δηλ. η έκπτωση επί των τιμών του Τιμολογίου ή του 
Προϋπολογισμού. 
ζ) Τα σχέδια όταν είναι απαραίτητα. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 
Οπως αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ 

Με βάση τη συνολική και τις τυχόν τμηματικές προθεσμίες ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει 
και να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το κατά το άρθρο 145 του Ν.4412/16 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τους απαραίτητους εργάτες  και μηχανικά μέσα και να 
εφαρμόσει υπερωρίες, νυχτερινά συνεργεία και να εργασθεί εξαιρέσιμες ημέρες, αν το 
απαιτήσει η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται για το λόγο αυτό 
πρόσθετης αποζημίωσης. 
Η υπηρεσία μπορεί κατά την εκτέλεση του έργου να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον 
αριθμό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθμό των μηχανημάτων αν κρίνει ότι ο ρυθμός 



της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις προβλεπόμενες από το χρονοδιάγραμμα ή τους 
πίνακες εργασιών προθεσμίες και καθυστερεί την πρόοδο του έργου ώστε να είναι προφανώς 
αδύνατη η εκτέλεση του στο σύνολό του, είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 160 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων κατασκευαστικών εργασιών, 
χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμίας άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη και 
έντεχνο εκτέλεση κάθε μιάς από αυτές. Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του Τιμολογίου 
περιλαμβάνονται: 
α. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων, 
δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, λόγω ημεραργιών από 
οποιαδήποτε αίτια επιβάρυνσης, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής 
των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών. 
β. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού 
από εργοδήγους, μηχανοδηγούς χειριστές, μηχανοτεχνίτες. τεχνίτες ειδικευμένους και 
ανειδίεκυτους εργάτες για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες, ώρες αργίες, έκτακτες παροχές κτλ. 
γ. Οι δαπάνες των απαιτούμενων για κάθε είδος υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων και των 
έργων καθώς και κάθε υλικού που κατονομάζεται, αλλά ενδεχόμενα θα είναι απαραίτητο για να 
ολοκληρωθεί κατασκευαστικά κάθε εργασία. 
δ. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων και υλικών και αποζημιώσεις ζημιώσεων για την 
προσωρινή κατάληψη εκτάσεων προς μεταφορά ή αποθήκευση αυτών. 
ε. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 
στ. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση 
και έντεχνο εκτέλεση της εργασίας, για την οποία συντάχθηκε η σχετική τιμή του Τιμολογίου. 
Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατό να θεμελιωθεί εκ των υστέρων σχετικά προς τις 
ποσότητες και τις αποστάσεις των υλικών που αφορούν κάθε εργασία και προς τις αποδόσεις 
των εργατοτεχνιτών και προς τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών, μετά την συμμετοχή του 
αναδόχου στον διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
Στην έννοια των γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου τα οποία καταβάλλονται επί της αξίας 
των τιμών που ισχύουν ή νέων τιμών μονάδος που θα εκτελεσθούν ή των απ' ευθείας ανάθεση 
εκτελουμένων έργων, διαλαμβάνονται: 
α. Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 
β. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης γενικά του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για 
την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου, ύδρευση, θέρμανση κλπ. 
γ. Τα έξοδα συμμετοχής στον διαγωνισμό σύναψης συμβάσεως, εγκαταστάσεως εκτελέσεως και 
παραλαβής των έργων. 
δ. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυήσεως, τόκοι κινήσεως και λοιπών πάσης φύσεως 
επιβαρύνσεις. 
ε. Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμμένων χαράξεων δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για 
την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 
στ. Έξοδα ασφαλίσεως ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και πάσης 
φύσεως αποζημίωσης προς τρίτους. 
ζ. Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκόμισης των προϊόντων σε θέσεις 
που να επιτρέπονται από την Αστυνομία. 
Η κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, απαιτούμενη για 
την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά σχετικά προς τις ισχίουσες διατάξεις καθώς και 
κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 



θ. Το όφελος του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν του όρους των αντιστοίχων τεχνικών 
προδιαγραφών. 
Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγματα θα αποστέλλονται προς εξέταση σε κατάλληλο 
κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών. Για το σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα 
αναγράφουν το όνομα του υλικού και του εργαστηρίου κατασκευής, για τα υλικά του εμπορίου, 
για τα αδρανή υλικά, το τόπο προέλευσης, την ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το 
όνομα του αναδόχου καθώς και την ένδειξη ότι τα υλικά τα οποία θα πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου 
στο οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 
 
ΑΡΘΡΟ 10:  ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια και εξακριβωμένα οι καθοριζόμενες αναλογίες υλικών στο 
τιμολόγιο ή την συγγραφή υποχρεώσεων. Η άμμος και το αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται 
και να μετριούνται με κιβώτια καθορισμένων διαστάσεων για να επιτυγχάνονται οι αναλογίες 
που απαιτούνται από τις προδιαγραφές. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο μηχανικός εξοπλισμός που κάθε φορά απαιτείται για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται να 
καθορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός αν δεν διατίθεται από τον 
ανάδοχο, θα εξευρίσκεται με μέριμνα και με δαπάνη του ενώ η Υπηρεσία δεν θα έχει καμμία 
ανάμιξη, υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με τον παραπάνω εξοπλισμό. 

 
ΑΡΘΡΟ 12: ATYXHMATA KAI ZHMIEΣ 
Οι ανάδοχοι έργων τα οποία εκτελούνται μέσα σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ υποχρεούνται να 
ασφαλίζουν σ' αυτό όλο το προσωπικό που απασχολούν. 
Σε περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ, οι ανάδοχοι 
υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του Προσωπικού που χρησιμοποιούν, το οποίο είναι 
ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. 
Το υπόλοιπο προσωπικό είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να ασφαλίσει σε μία από τις 
αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρίες του Δημοσίου. 
Η δαπάνη για όλα τα ασφάλιστρα τα οποία πρέπει να καταβάλλει ο  εργολάβος δηλ. εργοδοτική 
εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνουν τον εργολάβο. 
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του 
προσωπικού του αναδόχου, καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκλήθηκαν από το 
προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του 
Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και γενικά κάθε μορφής κοινωφελή έργα. 

 
ΑΡΘΡΟ 13: ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι τον βαρύνουν όλοι ανεξαρτήτως, φόροι τέλη και 
κρατήσεις που ισχύουν βάσει των κειμένων νόμων κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 
και ότι είναι υποχρεωμένος στην καταβολή στο εργατοτεχνικό προσωπικό των κάθε μορφής 
δώρων για τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων καθώς και ημερών υποχρεωτικής αργίας 
και τυχόν επιδόματος αδείας. 
Εαν μετά την ημέρα που έγινε ο διαγωνισμός επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 
καταργηθούν ορισμένοι απ' αυτούς που ισχύουν το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή 
εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου, ενώ πιστοποιείται το ανώτερο ποσό 
στους λογαριασμούς. 
 

 



ΑΡΘΡΟ 14 : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του τις 
γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, κατά την σύνταξη της προσφοράς, δηλαδή την θέση του 
έργου και των τμημάτων του, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφοράς, τη διάθεση, διαχείριση 
και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των δρόμων προσπέλασης, την ευκαιρία 
εξευρέσεως εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, την δίαιτα 
των ρευμάτων και όλες τις άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα δυνάμενα να 
προκύψουν ζητήματα, τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος 
των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν κατά σύμβαση προς την οποία σε κάθε περίπτωση 
είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 
 

ΑΡΘΡΟ 15: ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΡΓΩΝ - ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα που υπάρχουν στο 
εργοτάξιο καθώς και τις εκτελούμενες απ' αυτόν εργασίες. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας 
εκτελούνται από τον εργολάβο, σε περίπτωση δε που δεν εκτελεσθούν τα μέτρα φύλαξης, 
προστασίας ή διατήρησης, λαμβάνονται από τον εργοδότη με αντίστοιχο καταλογισμό των 
δαπανών σε βάρος του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης και προστασίας των κάθε 
μορφής κοινωφελών έργων που θα βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα για την πρόληψη 
ζημιών ή διακοπή λειτουργίας των. Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου 
επανορθώνονται αμέσως απ' αυτόν, αναφορικά η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε 
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υφιστάμενη βλάστηση και τις καλλιεργημένες 
εκτάσεις της περιοχής που εκτελείται το έργο και ευθύνεται για κάθε κοπή δέντρου, θάμνου και 
καταστροφή φυτείας, η οποία δεν ήταν απαραίτητη να γίνει κατά την εκτέλεση του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τις κείμενες 
διατάξεις λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων προς το προσωπικό που χρησιμοποιεί 
και προς κάθε τρίτο καθώς και για παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. 
Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε, γενικά δε τα ορύγματα μέσα σε κατοικημένες 
περιοχές πρέπει επιπλέον να επισημαίνονται με φώτα την νύχτα. Δαπάνες της Υπηρεσίας 
σχετικές με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη του 
αναδόχου. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών. 
Για εργασίες που εκτελούνται από τον ανάδοχο του έργου πέραν του κατά νόμου 
προβλεπομένου ωραρίου οφείλει ο ανάδοχος με ευθύνη του να προμηθεύεται άδεια εργασιών 
από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η Υπηρεσία 
επισημαίνει ότι ο εργολάβος αυτοβούλως ενήργησε και φέρει ακέραια την ευθύνη. 
 
ΑΡΘΡΟ 17: ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 
Ο εργοδότης δικαιούται να λάβει στην κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε τμήματος του 
έργου που έχει τελειώσει μερικά ή ολικά χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή 
οποιασδήποτε εργασίας που δεν έχει αποπερατωθεί σύμφωνα με την σύμβαση. Αν η παραπάνω 
κατοχή ή χρήση ήθελε καθυστερήσει την πρόοδο της εργασίας τότε χορηγείται από τον εργοδότη 
ανάλογη παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του 
έργου από τον εργοδότη πριν της αποπερατώσεως συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον 
ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει στον ανάδοχο τις πράγματι απόλυτα δικαιολογημένες 
δαπάνες. 



ΑΡΘΡΟ 18 : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 
Κάθε εργασία που είναι αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την εφαρμογή στο έδαφος 
των εγκεκριμένων χαράξεων, εκτελείται με φροντίδα  και δαπάνη του αναδόχου κατά τις οδηγίες 
της υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα προς τους ισχύοντες κανονισμούς. 
Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 19: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται με φροντίδα του 
εργοδότου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόμενες αποζημιώσεις. 
Καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης δεν αναλαμβάνει ο εργοδότης προς τον ανάδοχο 
εκτός από την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως, στην περίπτωση που 
καθυστερεί η περαίωση του έργου εξαιτίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης η οποία δεν οφείλεται 
σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η παραπάνω καθυστέρηση υπερβεί το τρίμηνο, ο ανάδοχος 
δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 20: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, βάσει των κείμενων Νόμων. 
 
ΑΡΘΡΟ 21: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
Όπως ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 22: ΤΕΛΙΚΟΣ (ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
Εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και της 
σχετικής εγκριτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Πριν από την θεώρηση του λογαριασμού αυτού, απαιτείται η προσαγωγή από τον ανάδοχο 
βεβαίωσης του αρμοδίου Υποκαταστήματος του ΙΚΑ περί εξοφλήσεως όλων των σχετικών για την 
εκτέλεση του έργου ασφαλιστικών εισφορών. 
 

Αμφιλοχία, 16-1-2018 
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