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 ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο  Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ. 
 Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) διατυπώνονται οι ειδικοί όροι, οι οποίοι, σε 
συνδυασµό µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα λοιπά συµβατικά στοιχεία της Εργολαβίας, θα 
εφαρµοσθούν για την εκτέλεση του Έργου.  
 Οι γενικοί όροι που θα διέπουν την Εργολαβία περιέχονται στη Γ.Σ.Υ. για έργα του ∆ηµοσίου, που έχει 
εγκριθεί µε την υπ' αριθµ. Γ.Γ.∆/257/679/Φ4/11.3.74 απόφαση του Υπ.∆.Ε. 
 
Άρθρο 2ο  Αντικείµενο της εργολαβίας-Εγγύηση Καλής εκτέλεσης 
 Τεχνικό αντικείµενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: « 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ   

ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής και τους όρους των 

εγκεκριμένων συμβατικών τευχών μελέτης και δημοπράτησής του. 

 Τα είδη, οι ποσότητες και οι προδιαγραφές του τρόπου εκτέλεσης των προβλεποµένων εργασιών 
περιέχονται στο Τιµολόγιο Μελέτης, στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και συντήρησης κατά τον χρόνο 
εγγύησης του έργου και της σύµβασης εν γένει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 . 

Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύµβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει και να 
καταθέσει εγγύηση από πιστωτικό ίδρυµα για την "καλή εκτέλεση", γραµµένη στα Ελληνικά ή τουλάχιστον 
συνοδευόµενη από επίσηµη µετάφραση (δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή 
Έλληνα δικηγόρου). Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του 
προϋπολογισµού του έργου (µη περιλαµβανοµένων των κονδυλίων της αναθεώρησης και του  Φ.Π.Α.). 

Εφ’ όσον η προσφερθείσα έκπτωση υπερβαίνει το όριο που καθορίσθηκε µε την µε αρ. πρωτ. 
∆17α/03/101/ΦΝ.437/18-10-2004 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., δηλαδή το 12%, για να υπογραφεί η 
σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3669/08, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει, 
επιπλέον της εγγυήσεως της προηγούµενης παραγράφου, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα µε την § 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08,όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.5 του άρθρου 59 του 
Ν.4146/13. 
 
Άρθρο 3ο  Συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας 
 Η συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το «Σύνολο ∆απάνης του έργου κατά την προσφορά 
Π2», όπως αυτό αναφέρεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς του αναδόχου. Στο ποσό αυτό δεν 
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ 24%, ενώ αντίθετα συµπεριλαµβάνεται το «άθροισµα δαπανών εργασιών κατά 
την προσφορά Σπ», το ΓΕ & ΟΕ 18%, τα απρόβλεπτα 9% και η αναθεώρηση. 
 
Άρθρο 4ο  Συµβατικές τιµές της εργολαβίας 
 Συµβατικές τιµές της εργολαβίας για κάθε άρθρο του τιµολογίου, είναι η τιµή του άρθρου του 
τιµολογίου σύµφωνα µε την µελέτη, µειωµένη κατά το ποσοστό προσφερόµενης έκπτωσης της αντίστοιχης 
οµάδας εργασιών, όπως αυτό αναφέρεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς του αναδόχου. 
 
Άρθρο 5ο  Ισχύουσες διατάξεις 
 Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των νοµοθετηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 
της διακήρυξης της δηµοπρασίας. Επιπρόσθετα εφαρµόζονται οι παρακάτω διατάξεις :  

 
5.1. Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη µελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα που 

εγκρίθηκε µε την απόφαση ∆11ε/0/30123/21-10/31-12-1991(ΦΕΚ1068Β’) και τροποποιήθηκε µε την απόφαση 
∆11β/13 της 3/28-3-1995 (Φ.Ε.Κ. 227/Β’), όπως ισχύει σήµερα σύµφωνα µε τον ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/6-11-
2000) και την απόφαση ∆17α/32/10/ΦΝ 429/20-2-2004 (ΦΕΚ 447Β/5-4-2004) Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
«συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΚΩΣ 2000».  

 
5.2. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος όπως εγκρίθηκε µε την απόφαση Ε∆2α/01/22 της 8-3/9-

5-1985 (ΦΕΚ 266 Β’) και τροποποιήθηκε µε την απόφαση ∆14/19164/28-3/17-4-1997 (ΦΕΚ 315 Β’) και 
ανασυντάχθηκε µε την κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ανάπτυξης ∆14/50504/12-4-2002 
(ΦΕΚ 537Β΄/1-5-2002). 
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5.3. Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός ΕΑΚ 2000 που εγκρίθηκε µε την απόφαση 
∆17α/141/3/ΦΝ275/15-12-1999 (ΦΕΚ 2184Β’/20-12-99) και το ΦΕΚ 423/12-4-01 όπως τροποποιήθηκε µε τις 
αποφάσεις ∆17α/67/1/ΦΝ/275/6-6-2003 (ΦΕΚ 781Β΄/18-6-2003) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 
απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ 2000», ∆17α/113/1/ΦΝ 275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1153Β΄/12-8-2003) «Τροποποίηση 
της απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ 2000»,   ∆17α/115/9/ΦΝ 275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1154Β΄/12-8-2003) 
«Τροποποίηση διατάξεων του ΕΑΚ 2000 λόγω αναθεώρησης του χάρτη σεισµικής επικινδυνότητας» 
Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε,  και ∆17α/10/44/ΦΝ 275/2003 «Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ 2000 
όπως ισχύει» (ΦΕΚ 270Β/2010). 

 
5.4. Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός Γ.Ο.Κ., ο κτιριοδοµικός κανονισµός και τα διατάγµατα 

δοµήσεως εντός και εκτός σχεδίου. 
5.5. Το  DIN 1054 “Κανονισµοί για θεµελιώσεις και επιτρεπόµενες τάσεις εδαφών.’’ 
5.6.  Το  DIN 1045 “ Κανονισµοί για την εκτέλεση έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα.’’ 
5.7. Ο κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού σκυροδέµατος (ΚΧΤ 2008) ΦΕΚ 1416/Β/17-07-
2008 και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008.  
5.8. Ο κανονισµός φορτίσεων ∆οµ. Εργων που ακολουθεί το Β.∆. της 10/31-212 45 (ΦΕΚ 117Α/46). 
5.9. Ο Ευρωκώδικας 6 για µεταλλικές κατασκευές όπως ισχύει. 
5.10. Οι κανονισµοί εγκαταστάσεων κτιρίων. 
5.11. Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η. Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε 

αγωγούς και κολώνες της ∆.Ε.Η. κ.λ.π.). 
5.12. Τα συµβατικά στοιχεία (σχέδια, τεύχη κ.λ.π. ) του εποµένου άρθρου 6 της παρούσης. 
5.13. Το Π.∆.447/75 " περί µέτρων ασφαλείας σε οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων  µισθωτών". 
5.14. Το Π.∆. 778/80 " περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών". 
5.15. Το Π.∆. 1073/81 " περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σ' εργοτάξια οικοδοµών 

κ.λ.π.". 
5.16. O N. 1396/83 «Υποχρεώσεις µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές». 
5.17. Το Π.∆. 225/1989 (ΦΕΚ 106Α’) περί µέτρων ασφαλείας στα υπόγεια τεχνικά έργα. 
5.18. Το Π.∆. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία   92/57/ΕΟΚ”  και την 130159/7-5-1997 
εγκύκλιο περί εφαρµογής του. 

5.19. Την Υπουργική Απόφαση ∆ΕΕΠΠ Οικ. 502/13-10-2000 περί εφαρµογής Προγραµµάτων 
Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα δηµόσια έργα και µελέτες. 

5.20. Η εγκύκλιος Ε30/2000 (Αριθµ. Πρωτ. Οικ. ∆.Ε.Ε.Π.Π. 544/8-11-2000) περί κοινοποίησης της 
απόφασης 43/19-9-2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου 
για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµοσίου Έργου». 

5.21. Η εγκύκλιος Ε11/2001 και η απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2-3-2001 (ΦΕΚ 266/14-3-2001 τεύχος Β΄ 
«Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου». 

5.22. Η εγκύκλιος Ε16/2001 και η απόφαση ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-2001 (ΦΕΚ 686/1-6-2001 τεύχος Β΄ 
«Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως 
απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής  µελέτης ή και της µελέτης 
εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο». 

5.23. Η εγκύκλιος Ε3/2003 και η απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-2002 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
(ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΦΕΚ 16/14-01-2003) πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 
∆ηµοσίων έργων (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.). 

5.24. Οι περί Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης διατάξεις των Ν. 2218/94, Ν. 2240/94 και Ν. 2307/ 95. 
5.25. Το Π.∆. 186/96 “ Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα 

έργων αρµοδιότητας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων τους.’’ 
 Για κάθε ζήτηµα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις :  
 α. Του Ν. 1418/84 "∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" και του εκτελεστικού του Π.∆. 
609/85 "Κατασκευή δηµοσίων έργων" 
 β. Της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκτέλεσης δηµοσίων έργων και ειδικότερα η νοµοθεσία 
που αναφέρεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης δηµοπρασίας. 

5.26. O N. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α /14-02-2005 περί «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 
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5.27. O N. 3669/2008  κύρωση της  Κωδικοποίησης  της Νοµοθεσίας  Κατασκευής ∆ηµοσίων  Έργων  
(Κ.∆.Ε.) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 4070/2012, τον Ν. 4072/2012 και τον Ν. 
4053/2012 και τον Ν. 4146/2013. 

5.28 ο Ν. 4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  
 
Άρθρο 6ο  Συµβατικά στοιχεία Εργολαβίας - Τεχνικές Προδιαγραφές – Ορισµοί 

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της Εργολαβίας, βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση 
του έργου αναφέρονται κατά σειρά ισχύος τους στο άρθρο 5 της διακήρυξης της δηµοπρασίας. 

Το έργο θα γίνει σύµφωνα µε το Τεύχος των Νέων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και µε 
την εγκύκλιο 26 (αρ.πρωτ.∆ΙΠΑ∆/οικ/356/4-10-2012 ), µε τις εγκεκριµένες µελέτες εφαρµογής του. Όσα  από  
τα  εν  ισχύ  εθνικά  κείµενα  (Υπουργικές  Αποφάσεις,  Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε 
αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ 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. 

Επισηµαίνεται ότι στη σειρά ισχύος των Συµβατικών Τευχών, το Τιµολόγιο Μελέτης προηγείται των 
Προδιαγραφών, οπότε σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρµογή τα  αναγραφόµενα στο Περιγραφικό Τιµολόγιο 
Μελέτης του έργου. 

Όπου στα συµβατικά στοιχεία της Εργολαβίας αναφέρονται οι όροι ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή "ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ", θα 
σηµαίνουν την Τ.Υ.  του  ∆ήµου  η οποία θα διευθύνει και θα παρακολουθεί το έργο. Οι όροι "κατάλληλος", 
"απαιτούµενος", "εγκεκριµένος" κ.λ.π. νοούνται ότι αναφέρονται στην κρίση της Υπηρεσίας ως προς την 
συµµόρφωση µε τις συµβατικές απαιτήσεις και µε τους κανόνες έντεχνης εκτελέσεως των εργασιών. 

 
Άρθρο 7ο  Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 

Η υποβολή προσφοράς στην δηµοπρασία αποτελεί ακαταµάχητο τεκµήριο ότι ο ανάδοχος : 
α) Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαµόρφωση και τη φύση του εδάφους του έργου και έχει 
λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του. 
β) Έχει µελετήσει µε κάθε προσοχή τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης εφαρµογής και τα τεύχη µελέτης και 
δηµοπράτησης του έργου και  ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των εργασιών. 
γ) Αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και 
όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συµµόρφωση 
προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει 
κάθε πληροφορία που έχει σχέση µε την µελέτη των συνθηκών  κατασκευής του έργου γενικά.    
δ) Αναλαµβάνει την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, έστω και αν δεν κατονοµάζεται, ή περιγράφεται, ή 
απεικονίζεται στα συµβατικά τεύχη και τα σχέδια µελέτης, που είναι όµως απαραίτητη για την πλήρη, άρτια και 
έντεχνη κατασκευή και αποπεράτωση του όλου έργου και για την άψογη εµφάνισή του, ώστε να εκπληρώνει 
απόλυτα τον σκοπό για τον οποίο εκτελείται. 
 
Άρθρο 8ο  Σύµβαση κατασκευής του έργου 
 Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου συνάπτεται σύµφωνα µε τους όρους και τις διαδικασίες του 
άρθρου 4 της διακήρυξης της δηµοπρασίας και τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 9ο  Προθεσµίες - Παρατάσεις 
9.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο µέσα σε προθεσµία 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ   από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, (τεθείσα  προθεσµία  σύµφωνα  µε  
το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016). 

Στο πλαίσιο της ολικής προθεσµίας περαιώσεως του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει τις 
επί µέρους εργασίες εντός όπως ειδικά ορισθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 
 
9.2. Μετά την περαίωση της προθεσµίας, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην υπηρεσία αίτηση για χορήγηση 
βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. 

Η µη εµπρόθεσµη περαίωση επιβάλλει αυτόµατα την επιβολή της αντίστοιχης ποινικής ρήτρας. 
 
Άρθρο 10ο  Υπέρβαση προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες 



Σελίδα 7 από 29 

Σε περίπτωση υπέρβασης των συµβατικών τµηµατικών προθεσµιών καθώς και της ολικής προθεσµίας 
ισχύουν οι ποινικές ρήτρες όπως ορίζονται στο άρθρο 49 του Ν. 3669/2008. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληροί  τις από τη σύµβαση υποχρεώσεις του, ή δεν συµµορφώνεται 
προς τις εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο κηρύσσεται 
έκπτωτος από την εργολαβία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 61 του Ν. 3669/2008 

 
Άρθρο 11ο  Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 
  Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του να εκπονήσει χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου στο  
οποίο θα τηρούνται οι προθεσµίες και να το υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, σύµφωνα µε το 
άρθρο 145 του Ν. 4412/2016, µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 Η υπηρεσία κατόπιν ελέγχου επιφέρει τις κατά την κρίση της συµπληρώσεις και τροποποιήσεις του 
υποβληθέντος χρονοδιαγράµµατος µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
υποβολής του και εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση. Το τυχόν συµπληρωµένο και τροποποιηµένο από την 
Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου, υποχρεωτικό για τον ανάδοχο, που οφείλει 
να εφαρµόσει πιστά τις προβλεπόµενες από το χρονοδιάγραµµα δραστηριότητες και προθεσµίες. 
 Το χρονοδιάγραµµα θα είναι λεπτοµερειακό και θα περιλαµβάνει ξεχωριστά τους χρόνους για την 
εκτέλεση κάθε δραστηριότητας και ολικά. 
 Το χρονοδιάγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι 
εργασίας, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός των εργατών κ.λπ. για τις 
κύριες δραστηριότητες έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριµένα την αξιοπιστία των προτάσεων.  
 
Άρθρο 12ο  ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο - Προσωπικό του αναδόχου  
 Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του, 
αποδεκτό από την υπηρεσία, που κατ’  εφαρµογή του άρθρου 136 του Ν. 4412/2016 πρέπει να είναι τεχνικός 
µε σχετικές ικανότητες. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την κατασκευή του έργου ένα Τοπογράφο, ∆ιπλωµατούχο 
Μηχανικό Α.Ε.Ι ή Πτυχιούχο Τ.Ε.Ι., καθώς και τους αναγκαίους Τεχνικούς και ∆ιοικητικούς - Οικονοµικούς 
υπαλλήλους. 
 Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα το έργο υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούµενου σ’ αυτό 
στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο.  
 Για  το  προσωπικό   του  Αναδόχου  θα  προσκοµισθεί  στην Υπηρεσία, βεβαίωση  του  οικείου  
ασφαλιστικού  φορέα,  στην  οποία  θα  αναγράφεται  και  ο  χρόνος  ασφάλισης  των  εργαζοµένων. 
 
Άρθρο 13ο Αναθεώρηση τιµών 
 Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου θα εφαρµόζονται, γενικά, οι διατάξεις του άρθρου  
153 του Ν. 4412/2016 
 
Άρθρο 14ο  Προκαταβολές  

∆εν δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή στον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 150 Ν. 4412/2016 και 
την  Εγκύκλιο 10/9-5-2012  αρ. πρωτ. ∆17/α/05/73/ ΦΝ 433.α. 

 
Άρθρο 15ο  Νέες εργασίες - Κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών 

Αν µε απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων επί µέρους εργασιών, θα συντάσσεται 
αντίστοιχο “Πρωτόκολλο κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών” σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
(Άρθρο 43 Π.∆. 609/85 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 286/94 και έχοντας υπόψη και την παρ. 2 του άρθρου 
2 του Ν. 2940/01) όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 155-156 του Ν. 4412/2016.  
 Το ίδιο ισχύει αν µε απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη για την µείωση συµβατικών εργασιών, 
που περιλαµβάνονται στα κατ’ αποκοπή τιµήµατα. Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται σύµφωνα 
µε τις ως άνω αναφερόµενες διατάξεις. 
 Η τιµή της νέας επί µέρους εργασίας (ή της µη εκτελούµενης συµβατικής επί µέρους εργασίας), που θα 
κανονιστεί σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγράφους, θα µειώνεται κατά της οµάδας που εντάσσεται η νέα τιµή 
τεκµαρτό ποσοστό έκπτωσης της δηµοπρασίας που προσφέρθηκε από τον ανάδοχο και θα προσαυξάνεται κατά 



Σελίδα 8 από 29 

το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα κ.λ.π. και όφελος του εργολάβου. Επίσης θα υπολογίζεται και 
ο αντίστοιχος συντελεστής σ. 

Άρθρο 16ο Εργολαβικά ποσοστά - Επιβαρύνσεις 

 Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το  Π∆Ε ΣΑΕΠ 2015ΕΠ00100010 
          Σ' αυτή την εργολαβία ισχύουν τα εξής ποσοστά για γενικά έξοδα, όφελος κ.λπ. (εργολαβικά ποσοστά) :  
 α. δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις νέες 
τιµές µονάδας και υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας. 
 β. δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της πραγµατικής δαπάνης, που προκύπτει από τα νόµιµα 
αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών και δεν υπόκειται στην έκπτωση της 
δηµοπρασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 42 του Π.∆. 609/85. 
 γ. Επί της αξίας του έργου που εκτελείται και αποτιµάται µε κατ’ αποκοπή τιµήµατα, δεν προστίθεται 
εργολαβικό ποσοστό γιατί αυτό περιέχεται στα προσφερθέντα από τον ανάδοχο µε κατ’ αποκοπή τιµήµατα. 
 Για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά θα ισχύσουν οι διατάξεις του  άρθρου 154 του Ν. 
4412/2016. 
 Τον  Ανάδοχο βαρύνουν,  εκτός από τις δαπάνες που απορρέουν από τις γενικές του υποχρεώσεις,  και 
οι φόροι, τέλη, χαρτόσηµο τιµολογίων, κρατήσεις (µεταξύ των οποίων και η κράτηση που προβλέπεται από τις 
διτάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 53 παρ. 7θ) και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις και εισφορές, 
εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ως και λοιπές υποχρεώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 34 του Π.∆. 
609/85 και στις σχετικές εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., καθώς και κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 παρ 1 Ν. 4013/2011 και άρθρο 238 Ν 4072/2012), και 
όσες άλλες νόµιµες κρατήσεις υπάρχουν ανάλογα µε την χρηµατοδότηση του έργου, διότι περιλαµβάνονται 
ανηγµένες στο ποσοστό γενικών εξόδων κλπ. (Γ.Ε.+Ο.Ε.=18%) και στις επιµέρους τιµές µονάδος. 
 Επισηµαίνεται ότι πριν από κάθε προώθηση λογαριασµού για πληρωµή από τον υπόλογο του έργου θα 
προσκοµίζεται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά και παραστατικά, το παραστατικό 
καταβολής της Τράπεζας της Ελλάδας, από το οποίο θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον τηρούµενο εκεί σχετικό 
λογαριασµό το ποσοστό 0,6% που προβλέπεται ως κράτηση από τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ 7θ του ν. 
4412/2016.  
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασµών πληρωµής να προσκοµίζει και 
τα παραστατικά στοιχεία πληρωµής των τελών των πάσης φύσεως χρησιµοποιούµενων στο έργο µηχανηµάτων 
(ιδιόκτητων ή όχι). 
           Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων για κάθε είδους µεταφορικά του µέσα που θα 
κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας. Επίσης δεν απαλλάσσεται ο Ανάδοχος από το Φ.Κ.Ε. και από τον 
Ειδικό Φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 για τα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε  είδους υλικά, εφόδια 
κλπ. καθώς και από τους αναφερόµενους φόρους κλπ. σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν, όπως αυτές του 
Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131 Τεύχος Α) και 453/66 (ΦΕΚ 15 Τεύχος Α) "περί τροποποιήσεως φορολογικών 
διατάξεων". 
 Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ 
του ∆ηµοσίου για καύσιµα και λιπαντικά σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν όπως αυτές των Ν. 2366/53 
(ΦΕΚ 83Α/10.4.53), 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και 893/79 (ΦΕΚ 86Α/28.4.79). 
          Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους ή άλλης κράτησης, 
δικαιώµατος ή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ή παντός τρίτου, µε εξαίρεση τη προείσπραξη του φόρου 
εισοδήµατος σύµφωνα µε το Ν.∆. 2957/55 και την ΣΑΕ µε αριθ. 871 τριµερή συλλογική απόφαση. 
            Οποιαδήποτε απαλλαγή από οποιαδήποτε από τις επιβαρύνσεις των προηγούµενων παραγράφων, θα 
γίνεται προς όφελος του έργου και το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρείται από το λογαριασµό του ανάδοχου. 
Αντίθετα κάθε τυχόν επιβάρυνση, καταβάλλεται από τον ανάδοχο για λογαριασµό του εργοδότη και 
πιστοποιείται άτοκα υπέρ του ανάδοχου στους αντίστοιχους λογαριασµούς χωρίς την προσθήκη εργολαβικού 
ποσοστού. 
 Ο φόρος προστιθεµένης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει εξ ολοκλήρου τον κύριο του έργου. 

Άρθρο 17ο Καταµέτρηση αφανών εργασιών. 

Η καταµέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 αρθρο 
151 και 136 
 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο της 
εκτέλεσης τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που θα βεβαιούν ότι εκτελέσθηκαν 



Σελίδα 9 από 29 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τη µελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους που 
επέφερε η Υπηρεσία, αλλιώς θα θεωρούνται τα πρωτόκολλα άκυρα και ότι δεν εκτελέσθηκαν οι εργασίες και 
συνεπώς δεν µπορούν να πιστοποιηθούν. 

Άρθρο 18ο  Επιµέτρηση εργασιών 

18.1. Εργασιών µε τιµές µονάδας                                      
18.1.1. Για την επιµέτρηση των εργασιών αυτών ισχύουν τα οριζόµενα στο τιµολόγιο µελέτης του έργου και 

στις εγκεκριµένες και ισχύουσες αναλύσεις τιµών.   
18.1.2. Αν για κάποια τέτοια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης, θα επιµετρείται 

και θα πληρώνεται µε βάση τις πραγµατικά και µόνον εκτελεσθείσες µονάδες, µη λαµβανοµένης υπ' 
όψη οποιασδήποτε άλλης συνήθειας. 

 
Άρθρο 19ο Πιστοποιήσεις - Εντολές πληρωµών - Επιµετρήσεις. 
 Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελούµενων έργων θα γίνονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 52 & 53 του Ν.3669/2008 (όπως αυτά τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν) και υποβάλλονται υπογεγραµµένα, στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε απαιτούµενα αντίτυπα 
κατά χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα των τριάντα (30) ηµερών. 
 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά τον έλεγχο τα εγκρίνει. 
 Οι τµηµατικές πληρωµές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία (άρθρο 27 του Π.∆.609/85) που θα αποδίδονται σύµφωνα µε τον νόµο (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 
2229/94). 
 Για τις πληρωµές των λογαριασµών θα προσκοµίζονται από τον ανάδοχο τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά µεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα παρακάτω : 
 α. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία.  
 β. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας 
 γ. ∆ιπλότυπο της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας για την προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος που 

αντιστοιχεί στην πιστοποίηση. 
 δ. Τα παραστατικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 16 της παρούσας. 
 Στο κονδύλιο, που προκύπτει τελικά, επιβάλλονται οι κρατήσεις για εγγύηση καλής εκτέλεσης και στη 
συνέχεια προστίθενται τυχόν νόµιµες αποζηµιώσεις του αναδόχου ή αφαιρούνται, σύµφωνα µε την παράγραφο 
5 του άρθρου 40 του Π.∆.609/85, τυχόν επιβαλλόµενες ποινικές ρήτρες, περικοπές, συµπληρωµατική κράτηση 
εγγύησης (αν δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές), απόσβεση προκαταβολών κ.λπ., γενικά 
δε προσθαφαιρούνται οφειλόµενα ή χρεούµενα στον εργολάβο ποσά, ώστε να προκύψει το ποσό µε το οποίο 
θα πληρωθεί και να γίνει εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων. 
 Στις εντολές πληρωµής προστίθεται ο Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κύριο του έργου, σύµφωνα µε την 
εγκύκλιο Ε 18/06-02-87 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 

Άρθρο 20ο Αρτιότητα των κατασκευών - Μελέτη του έργου - Τροποποιήσεις µελέτης. 

 Ο καθορισµός από τα εγκεκριµένα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και την τεχνική συγγραφή 
υποχρεώσεων, των οποιωνδήποτε στοιχείων ή οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά µε τις µερικές 
διαστάσεις και τους τρόπους κατασκευής, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε 
µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια, χώρο 
ή λειτουργία του κτιρίου. 
 Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων, διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια 
των µελετών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες και τις διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε 
απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή 
εµφάνιση του όσο και ως προς την άµεση σύνδεση του µε τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του 
έργου. 
 Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν δεν θα συµπληρώνεται άµεσα θα πρέπει να κατασκευάζεται µε τη 
δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνοµα. 
 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής, ο ανάδοχος 
υποχρεούται στη συµπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει 
δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του, “άνευ ετέρου” και µε την τιµή που θα ζητήσει ο 
νέος κατασκευαστής. 
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 Ο ανάδοχος, πριν από την εφαρµογή της µελέτης, είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό και 
αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και 
έγγραφα από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, 
χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε την σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να εφαρµόσει 
πιστά τα σχέδια της µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής. 

Άρθρο 21ο Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων.      

             Όλα τα υλικά για την εκτέλεση του έργου θα είναι άριστης ποιότητας απολύτως σύµφωνα µε τα 
συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. Ανάπτυξης 
και Τροφίµων και της απολύτου εγκρίσεως του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, ως προς την προέλευση,     
τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λ.π. Τυχόν 
αναφορά σε συγκεκριµένες ονοµασίες προϊόντος νοείται (έστω και αν εκ παραδροµής δεν αναφέρεται) ότι 
αφορά σε όλα τα ισοδύναµα  προϊόντα αυτού. 
             Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο, διέπεται από τις διατάξεις 
της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Π.∆. 609/85.  

Η υπογραφή της σύµβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι ο ανάδοχος 
ερεύνησε και εξασφάλισε την προµήθεια από την αγορά όλων των υλικών, µηχανηµάτων και µέσων, που 
απαιτούνται και αναγράφονται στα συµβατικά τεύχη και εποµένως δεν δικαιούται να ζητήσει από την Υπηρεσία 
τρόπο προµήθειας και εκτέλεσης ή παράταση της προθεσµίας αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό. 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση του 
έργου, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, 
ούτε αποζηµίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 

Ο εργολάβος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που 
παραδίνονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

Τα παραπάνω υλικά παραδίνονται από τον εργοδότη στον εργολάβο µε πρωτόκολλο, µετά δε την 
παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµία ή απώλεια που 
τυχόν θα συµβεί στο υλικό αυτό. 

Άρθρο 22ο Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από ειδικευµένα συνεργεία, 
κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 2224/94 και προσωπικό του εκτελεστικού του Π.∆/τος 609/85, 
τους όρους της σύµβασης γενικά και τις εντολές του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης του έργου. 
            Όλοι οι εκτελεσθέντες έλεγχοι θα υποβάλλονται στην επίβλεψη µέσα σε δύο ηµέρες από την 
δειγµατοληψία και θα πρέπει να αρχειοθετούνται σε ιδιαίτερο αρχείο ελέγχων µε σαφείς ενδείξεις περί του:  
• είδους του ελέγχου. 
• της ηµεροµηνίας του ελέγχου. 
• του ονόµατος του εκτελέσαντος τον έλεγχο. 
• της ακριβούς θέσεως ελέγχου κ.λπ. 
         Ανεξάρτητα αν τα αποτελέσµατα ελέγχων βρίσκονται ή όχι σε συµφωνία µε τις τεχνικές πρότυπες 
προδιαγραφές του έργου, θα πρέπει να υπενθυµισθεί ότι δεν επιτρέπεται η σύνταξη τελικής επιµέτρησης, ούτε 
αναγνωρίζεται ποιοτικά αποδεκτή καµία κατασκευή αν στο φάκελο δεν υπάρχουν οι εργαστηριακές δοµικές που 
είναι οι µόνες που τεκµηριώνουν ότι η κατασκευή ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 
          Επισηµαίνεται η ισχύς του σχετικού εγγράφου του Σώµατος Επιθεωρητών ∆.Ε. (απ 142/5-4-2000), 
όπου ρητά αναφέρεται ότι προκειµένης της εφαρµογής του άρθρου 46 του Π.∆. 609/85 όπως  κωδικοποιήθηκε  
µε το Ν.3669/2008, χρησιµοποιούνται διάφορα άλλα εργαστήρια ∆ηµοσίων Έργων για επανελέγχους ποιότητας 
και συγκρίσεις µε αντίστοιχα αποτελέσµατα του Ε.Σ.Π.Ε.Λ., κατά παράβαση της διάταξης της παραγράφου 5 
του άρθρου 4 τις σχετικής ΚΥΑ (∆17α/10/16/ΦΝ380/11-2-98/ΦΕΚ 122Β΄). Επισηµαίνεται ότι επί 
αµφισβητήσεων και απαίτησης τυχόν επανελέγχων, αρµόδιο εργαστήριο είναι το εργαστήριο του Ε.Σ.Π.Ε.Λ.    
           Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών και µέχρι της οριστικής 
παραλαβής, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µε τον Ν. 2224/94 και µε το άρθρο 46 του Π.∆/τος 609/85, όπως κωδικοποιήθηκαν µε τον Ν. 3669/2008. 
 Για την ευθύνη του ανάδοχου για ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την οριστική παραλαβή, έχουν 
εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
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Άρθρο 23ο Ηµερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, µε µέριµνα του Αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο. Το ηµερολόγιο είναι 
βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται σε 
αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό 
κατά κατηγορίες, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, τις εκτελούµενες εργασίες συνοπτικά, τις εργαστηριακές 
δοκιµές, τις εντολές και παρατηρήσεις της επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και οποιοδήποτε άλλο 
σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο για την παροχή εικόνας προόδου του έργου. 

Το ηµερολόγιο υπογράφεται από εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης και τον εκπρόσωπο του 
Αναδόχου. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

Τα περί ηµερολογίου του έργου αναφέρονται στο άρθρο 47 του Ν. 3669/2008. 

Άρθρο 24ο Εφαρµογή της µελέτης - Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά 
διαγράµµατα 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήµατα και το κατάλληλο προσωπικό, που 
είναι αναγκαία για όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του 
έργου. 

Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε µόνιµη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
µόνιµων υψοµετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα τµήµατα του έργου, όπως απαιτείται ή σύµφωνα µε 
τις οδηγίες που θα του δοθούν (άρθρο 114, Π∆ 696/74). 

Οι ανωτέρω αφετηρίες θα τοποθετηθούν µε κλειστή όδευση, θα οριοθετηθούν και θα προστατευθούν 
από κάθε πιθανή φθορά και θα είναι εκτός εύρους κατάληψης των κατασκευών, ώστε να µη θίγονται και να 
είναι προσβάσιµες ανεξάρτητα των εκτελούµενων εργασιών. Η τοποθέτηση, οριοθέτηση, προστασία και 
εξασφάλιση των εν λόγω υψοµετρικών αφετηριών, θα γίνει µε δαπάνες του Αναδόχου, που θεωρούνται 
ανηγµένες στις τιµές προσφοράς του έργου. 

Μέσα στις υποχρεώσεις του µηχανικού εξοπλισµού του Αναδόχου περιλαµβάνεται και ο κατάλληλος 
τοπογραφικός εξοπλισµός, που θα βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του έργου, µε τον οποίο θα γίνονται οι 
χαράξεις των έργων και οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωµετρικοί έλεγχοι της κατασκευής.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση µεθοδολογία τοπογραφικών 
εργασιών, χαράξεων και ελέγχων της κατασκευής (εκχερσώσεις, εκσκαφές, επιχώµατα, εξυγίανση εδαφών, 
χαράξεις τεχνικών έργων και κτιρίων κάθε φύσης, οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά σε όλα τα στάδια, 
σκυροδετήσεις, οδοστρωσία, ασφαλτικές στρώσεις σταθερού ή µεταβλητού πάχους, ασφαλτικές διορθωτικές 
στρώσεις κτλ.). Η µεθοδολογία αυτή θα πρέπει να υποβληθεί µέσα στην τµηµατική προθεσµία του άρθρου 9 
παράγραφος  9.1, της παρούσας. Η µεθοδολογία αυτή θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις ΕΤΕΠ και τα κατά 
περίπτωση άρθρα του τιµολογίου, και θα πρέπει να περιγραφεί µε επαρκή ακρίβεια, σε συσχετισµό µε τον 
πίνακα προσωπικού και την οργάνωση της σχετικής εργασίας, για τη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου του 
έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοπογραφικά διαγράµµατα, σε όσες θέσεις είναι αναγκαία και δεν 
υπάρχουν, στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία ακρίβεια και κλίµακα, για όλες τις περιπτώσεις που 
τέτοια διαγράµµατα θα απαιτηθούν, όπως π.χ., για δανειοθαλάµους, λατοµεία, χώρους απόθεσης, προσωρινά 
έργα, χώρους εργοταξίων, τεχνικά έργα κτλ. Εφόσον δοθεί σχετική εντολή από την Υπηρεσία, τα διαγράµµατα 
αυτά θα συνδέονται µε το Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. 

Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του Π∆ 696/74, όπως 
ισχύει µε τις τροποποιήσεις που επέφεραν µεταγενέστερες διατάξεις, και των συναφών εγκυκλίων του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Για τη σύνταξη των τοπογραφικών διαγραµµάτων σε θέσεις λατοµείων, δανειοθαλάµων, χώρων 
απόθεσης, εργοταξιακών περιοχών, προσωρινών έργων κτλ., που δεν θα χρησιµοποιηθούν από τα µόνιµα 
έργα, δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ουδεµία αµοιβή. Οι ανωτέρω τοπογραφήσεις είναι απαιτητές από τον 
ΚτΕ για λόγους σχετιζόµενους µε την επίβλεψη του έργου, αλλά από τον Ανάδοχο θα θεωρηθούν ότι οι 
σχετικές τους δαπάνες περιλαµβάνονται, κατά τρόπο ανηγµένο, στις τιµές του τιµολογίου προσφοράς. 

Άρθρο 25ο Τροποποίηση προϋπολογισµού. 
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 Όλα τα όρια, ή ποσοστά του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
τον Ν. 2229/94,και το αρθρο 156 Ν. 4412/2016  όπως αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της σύµβασης 
µαζί µε τα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνονται σ’ αυτά αναθεώρηση τιµών, µεταγενέστερη τροποποίηση τους 
ή οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

 

Άρθρο 26ο Μητρώο του έργου. 

26.1 Γενικά 
Ο ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικά και αποτελεσµατικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη στην οποία θα 
καταχωρούνται η αλληλογραφία, τα πρωτόκολλα, τα συµφωνητικά, τα σχέδια, κτλ. και θα ελέγχεται η διανοµή 
τους. 
α.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει και να υποβάλλει το Μητρώο του έργου, που θα συνταχθεί 

όπως το έργο θα κατασκευασθεί τελικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 26.2 έως 26.3  
της παρούσης. 

β.  Η εργολαβία θα θεωρηθεί ότι δεν έχει περαιωθεί, αν δεν υποβληθεί στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο 
του έργου µετά το πέρας των εργασιών και σύµφωνα µε την παράγραφο 26.2 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

γ.   Οι δαπάνες για το Μητρώο του Έργου έχουν ληφθεί υπόψη στην προσφορά του αναδόχου. 
δ.  Παράλειψη υποβολής Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της κατά τις παραγράφους 5 και 6 

του άρθρου 53 του Ν. 3669/08, τελικής Επιµέτρησης, επί πλέον συνεπάγεται τη σύνταξη και εκτύπωσή 
του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και πρόσθετη ποινική ρήτρα ίση µε το 
τρία στα χίλια (3‰) του αρχικού συµβατικού ποσού. 

26.2 Τρόπος Σύνταξης 
α.  Το µητρώο θα περιλαµβάνει όλα τα σχέδια της µελέτης ανασυνταγµένα, που θα απεικονίζουν το έργο όπως 

ακριβώς κατασκευάσθηκε (σχέδια "as built"). Επίσης απαιτείται και η σύνταξη σχεδίου (οριζοντιογραφία) 
του έργου που εκτελέσθηκε σε συσχετισµό µε τα έργα που προϋπήρχαν στην περιοχή του έργου. Το σχέδιο 
αυτό θα συµπληρωθεί µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία. Όλα τα ανωτέρω θα υποβληθούν από τον 
ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε τέσσερα (4) αντίγραφα µε την υποβολή της σχετικής αίτησης του 
περί περαίωσης του έργου. 

β.  Ο ανάδοχος υποχρεούται, µε έξοδά του, στη λήψη φωτογραφικών προ της ενάρξεως των εργασιών, κατά 
το χρόνο κατασκευής του έργου και µετά την ολοκλήρωσή του. Οι φωτογραφίες αυτές, που θα είναι 
καλλιτεχνικής εµφάνισης και διαστάσεων 30 εκ. επί 20 εκ., θα απεικονίζουν µια ευρεία περιοχή του έργου 
σε τρία στάδια, δηλαδή προ, κατά και µετά την κατασκευή του έργου και πάντοτε σε συσχετισµό µε τα 
υφιστάµενα έργα. Στο πίσω µέρος της φωτογραφίας θα αναγράφεται η ηµεροµηνία που λήφθηκε και τα 
τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία του έργου. 

26.3 Η ολοκλήρωση και η παράδοση των ανωτέρω πρέπει να γίνει πριν την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης 
των Εργασιών. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται – κατά συµβατική έννοια – ως ισότιµα µε τις κατασκευές. 
Συνεπώς η µη καταβολή τους θα καθυστερήσει την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης των Εργασιών.  

26.4 Ο ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, µαζί µε την Τελική Επιµέτρηση, 
Μητρώο του έργου. 

26.5 Οι δαπάνες για την τήρηση των παραπάνω στοιχείων περιλαµβάνονται µε ανοιγµένο τρόπο στις τιµές 
µονάδος εργασιών της προσφοράς του Αναδόχου.  

Άρθρο 27ο Προσωρινή και οριστική παραλαβή. 

Οι διαδικασίες και προθεσµίες προσωρινής παραλαβής, καθώς και οριστικής παραλαβής του έργου 
καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 170-172 του Ν. 4412/2016    
Για τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/2016. 
Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 28ο Εργασίες, που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους - Φθορές από 
εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος οφείλει, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 34 του Π.∆. 609/85, να µην 
παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του και εκτελούνται από την 
Υπηρεσία ή από άλλους εργολάβους της, διατάσσοντας κατάλληλα τα µέσα του και ρυθµίζοντας την σειρά των 
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εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στην εκτέλεση των εκτός της 
σύµβασής του εργασιών. 

Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε 
κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις 
κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµιά ή τη φθορά στη προτέρα τους κατάσταση. 

 

Άρθρο 29ο Σκυροδέµατα  

Οι κατηγορίες των σκυροδεµάτων, που θα χρησιµοποιηθούν σηµειώνονται στα σχέδια και στον 
προϋπολογισµό του έργου. 

Για την ποιότητα των υλικών, τους τρόπους παρασκευής, τη µελέτη σύνθεσης, τις µεθόδους 
κατασκευής, τον έλεγχο, τη λήψη δοκιµίων κ.λπ. θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του Ελληνικού Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, όπως εγκρίθηκε µε την απόφαση Ε∆2α/01/22 της 8-3/9-5-1985 (ΦΕΚ 266 Β’) και 
τροποποιήθηκε µε την απόφαση ∆14/19164/28-3/17-4-1997 (ΦΕΚ 315 Β’) και ανασυντάχθηκε µε την κοινή 
Υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ανάπτυξης ∆14/50504/12-4-2002 (ΦΕΚ 537Β΄/1-5-2002), και 
των εγκεκριµένων σχετικών πρότυπων του Υ.∆.Ε., καθώς και του νέου κανονισµού για την µελέτη και 
κατασκευή έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα, που εγκρίθηκε µε την απόφαση ∆11ε/0/30123/21-10/31-12-
1991(ΦΕΚ1068Β’) και τροποποιήθηκε µε την απόφαση ∆11β/13 της 3/28-3-1995 (Φ.Ε.Κ. 227/Β’), όπως ισχύει 
σήµερα σύµφωνα µε τον ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/6-11-2000) και την απόφαση ∆17α/32/10/ΦΝ 429/20-2-2004 
(ΦΕΚ 447Β/5-4-2004) Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΚΩΣ 2000», τόσο για 
το παρασκευαζόµενο επί τόπου όσο και για το έτοιµο σκυρόδεµα. 

Η ανάµειξη των υλικών του σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό αναµικτήρα, 
απόδοσης πολλαπλασίου ακεραίου σάκου τσιµέντου. 

Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων κατασκευής θα γίνεται µε χρήση 
δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου λόγω χρήσεως δονητών, η οποία θεωρείται ότι 
περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών και στα κατ’ αποκοπή τιµήµατα του έργου.  

Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελούνται, κατά τη διάστρωση, δοκιµές αντοχής µε τη λήψη 
δοκιµίων.  

α. Η λήψη και οι δοκιµές πραγµατοποιούνται µε δαπάνες του αναδόχου µε την παρουσία και τις 
οδηγίες της επίβλεψης.  

β. Για τον έλεγχο των σκυροδεµάτων ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στον κανονισµό Τεχνολογίας 
σκυροδέµατος (όπως εγκρίθηκε µε την απόφαση Ε∆2α/01/22 της 8-3/9-5-1985 (ΦΕΚ 266 Β’) και 
τροποποιήθηκε µε την απόφαση ∆14/19164/28-3/17-4-1997 (ΦΕΚ 315 Β’) και ανασυντάχθηκε µε την κοινή 
Υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ανάπτυξης ∆14/50504/12-4-2002 (ΦΕΚ 537Β΄/1-5-2002). 

γ. Η συµπύκνωση των δοκιµίων θα γίνεται µε τον τρόπο, που εφαρµόζεται στο έργο. Ειδικότερα, 
όταν εφαρµόζεται συµπύκνωση µε κοπάνισµα, η συµπύκνωση των δοκιµίων θα γίνεται σε δύο (2) στρώσεις, µε 
πενήντα (50) κτύπους µε ράβδο Φ16 µήκους 60cm ανά στρώση. 

δ. Η θραύση των δοκιµίων θα γίνεται σε εργαστήριο του Υ.∆.Ε., που είναι αρµόδιο στην περιοχή του 
έργου, µε δαπάνες του αναδόχου. 

Λήψη πυρήνων (καρότων) κατασκευών από σκυρόδεµα και δοκιµή της αντοχής τους θα γίνεται µε 
δαπάνες του αναδόχου κατόπιν εντολής της υπηρεσίας. 

Οι δαπάνες των δειγµατοληψιών ελέγχου του σκυροδέµατος βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 30ο Χρήση έργου ή τµήµατος του πριν την αποπεράτωση 

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή 
τµήµα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή. 

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό εκτελέσθηκε καλά 
και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη σύµβαση. 

Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.∆/τος 609/85 και  του άρθρου72 
του Ν.3669/2008.  
 
Άρθρο 31ο Εγκαταστάσεις Οργανισµών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 
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Ο Ανάδοχος µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να διερευνήσει κάνοντας και τις σχετικές 
τοµές, εάν υφίσταται στην περιοχή των έργων δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινωφελών έργων (Υδατος, ∆.Ε.Η., 
Ο.Τ.Ε., κ.λπ.) και γενικά εµπόδια που πρέπει να µετατοπισθούν ή να αρθούν και να τα αναφέρει εγγράφως και 
έγκαιρα στον εργοδότη για να µεριµνήσει σχετικά.  

Στα σχέδια που συνοδεύουν την µελέτη, σηµειώνεται η θέση των δικτύων Κοινής Ωφελείας, όπως το 
υπόγειο δίκτυο του Ο.Τ.Ε., το δίκτυο των οπτικών ινών, το παλαιό δίκτυο ύδρευσης, καθώς επίσης και το 
δίκτυο αποχέτευσης. Ειδικότερα για το δίκτυο του Ο.Τ.Ε., συστήνεται στον µελλοντικό ανάδοχο, να δώσει την 
δέουσα σηµασία, και να έρθει σε άµεση επαφή µε τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Ο.Τ.Ε. ∆ιότι  οι θέσεις 
των δικτύων του Ο.Τ.Ε. φαίνονται µεν στα σχέδια, αλλά επειδή δεν υπάρχουν ακριβείς συντεταγµένες, δεν 
µπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς η θέση, και είναι δυνατόν να υπάρξουν βλάβες, εάν δεν παρίστανται 
άνθρωποι του Ο.Τ.Ε.  

Για την σχετική δαπάνη µετατόπισης ή άρσης των εµποδίων ισχύουν οι κείµενες διατάξεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση των εργασιών των 

αναγκαίων για την µετατόπιση ή άρση των εµποδίων, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση, για 
λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του. 
 
Άρθρο 32ο Καθαρισµός κατασκευών - εργοταξίων Εγκαταστάσεων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την τυχόν παράδοση για χρήση τµήµατος του έργου, ή του όλου έργου 
µετά την περαίωση του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου και των 
γύρω δρόµων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµατα, εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές 
προστατευτικές κατασκευές και περιφράγµατα, πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει µε 
ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους για την παράδοση τους απολύτως καθαρών και γενικά να 
µεριµνήσει για ότι απαιτείται ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ' όλα έτοιµο για χρήση και λειτουργία. 

Αν µετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες µέσα σε 
χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές 
εκτελούνται εις βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούµενης από την αµέσως 
επόµενη πληρωµή. 
 
Άρθρο 33ο Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτοµερώς στο τιµολόγιο µελέτης, στην 
τεχνική περιγραφή, στα σχέδια και στα τεύχη υπολογισµών της µελέτης. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει πιστά τα εγκεκριµένα σχέδια, να τηρεί τις διαστάσεις 
και την διάταξη των µερών του έργου και να συµµορφώνεται ακριβώς µε τις διατάξεις των συγγραφών 
υποχρεώσεων και τις ενδείξεις των σχετικών στοιχείων τις σύµβασης.  

Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση 
διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρµογή µόνο οι σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία επίλυσης διαφωνιών 
επί εκτέλεσης έργων (ενστάσεις - αιτήσεις θεραπείας - δικαστική επίλυση διαφορών). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, που προκύπτουν από έγγραφες συµπληρώσεις ή 
τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής µελέτης του έργου, διατηρώντας τα δικαιώµατά του, που 
αναφέρονται στο άρθρο 156 του Ν.. 4412/2016 λόγω τροποποίησης του αρχικού συµβατικού χρηµατικού 
αντικειµένου,. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, µε δικές του δαπάνες, ότι 
προβλέπεται στους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/75 όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα  και  όπως  κωδικοποιήθηκε  µε τον Ν. 3669/2008. 

Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την έκδοση κάθε 
κατά νόµο άδειας, που απαιτείται σύµφωνα µε τους νόµους, είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος 
για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών µε την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεούται να 
υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές και συνδέσεις µε ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. δίκτυο ύδρευσης κ.λ.π. και να 
καταβάλλει κάθε δυνατή φροντίδα για την πραγµατοποίηση τους. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί  στο εργοτάξιο όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι νόµοι, όπως 
ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Π.∆.609/85, να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σε όλη την διάρκεια των εργασιών, τα µέτρα ασφαλείας για την 
πρόληψη ατυχηµάτων, που καθορίζονται στα Π.∆. 447/75, 778/80, 1073/81 225/84 "Περί µέτρων ασφαλείας 
κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.", εκπονώντας µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη, όπως στατική µελέτη 
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ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης των έργων κ.λπ., σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 34 
του Π.∆. 609/85. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη των 
απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, όλες τις 
απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σ’ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε µέτρα 
ελέγχου και ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
O ανάδοχος υποχρεούται για την τήρηση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).  

1.  Κανονιστικές απαιτήσεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, 
διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας 
αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος 
στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 

σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων, τα οποία θα παρέχουν 
τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθών και του 
γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν.1568/85, Π∆17/96, 
Π∆305/96, Π∆294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή 
ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και 
κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.ΕΠ.Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των 
αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, 
µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαµβανοµένης της εκτίµησης 
του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε 
εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π∆95/99, Π∆17/96) από το Υπουργείο 
Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 
2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 

• αναφορά ατυχήµατος, 
• διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, 
• αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, 
• χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, 
• εκπαίδευση προσωπικού,  
• ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 

2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη 
νοµοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της µελέτης ή της κατασκευής. 

2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των 
µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή 
το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την 
επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
τεκµηριώνονται γραπτά. 

2.8 Άλλες προβλέψεις 
• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο Κ.ΕΠ.Ε.Κ. 

του Σ.ΕΠ.Ε 
• Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα Α.Υ.Ε. 
• Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο 
• Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα Α.Υ.Ε. µε το συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους 

υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 
2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
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Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου 
και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά 
θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (Φ.Α.Υ.) 
εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ 
ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. 
Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον Ανάδοχο µαζί µε την 
τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 
Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.1. Γενικά 

• είδος έργου και χρήση αυτού 
• σύντοµη περιγραφή του έργου  
• ακριβής διεύθυνση του έργου 
• στοιχεία του κυρίου του έργου 
• στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 
2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
2.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
2.9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών. 
2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί 

τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για 
πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης 
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης 
επικινδυνότητας π.χ. 
Χ= Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ= Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
Υ= Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 

2.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
2.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για 

την πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους 
(Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆.305/96). 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.Α Γενικά: 

• είδος έργου και χρήση αυτού 
• ακριβή διεύθυνση του έργου 
• αριθµό αδείας 
• στοιχεία του  κυρίου του έργου 
• στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον Φ.Α.Υ. 

 2.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 
• τεχνική περιγραφή του έργου 
• παραδοχές µελέτης 
• τα σχέδια «ως κατεσκευάσθη». 

2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 
διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα υπάρχοντα δίκτυα (ύδρευσης, 
ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ. 

2.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
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Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 
• Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του 

έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα 
διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το 
έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. 
οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη 
εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 

• Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική 
συντήρηση του έργου.    

Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του 
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να 
παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 

3. ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 
απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν 
κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 
 Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το απασχολούµενο 
εργατοτεχνικό κ.λπ. προσωπικό, για την εκτέλεση του έργου, στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα 
σ’ αυτό. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παραπάνω προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. και στα κατά 
κατηγορία εργαζοµένων Ταµεία επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόµενος 
δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α.  διατάξεις ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίζει σε αναγνωρισµένη 
από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται για την κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας δηµοσιότητας του έργου 
σύµφωνα µε την εγκύκλιο ∆1/83 του τέως Υ.∆.Ε. και τις υποδείξεις της επίβλεψης. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για τη σύνταξη και παράδοση στην Υπηρεσία µετά την ολοκλήρωση 
του έργου και πριν από την παραλαβή του Μητρώου του Έργου.    
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί απ΄ αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του, κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές 
προσφοράς αυτού.   

 
Άρθρο 34ο Συντήρηση και παραλαβή του έργου 

Ο χρόνος εγγύησης του έργου κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 
υποχρεούται στη συντήρησή του σύµφωνα µε το άρθρα 171 του Ν. 4412/2016 ορίζεται σε δέκα πέντε (15) 
µήνες.  

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε 
άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης καλείται να 
επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται. Εάν δεν προβεί, µέσα στην προθεσµία, που 
καθορίστηκε στην αποκατάσταση βλάβης ή ζηµιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα 
εκτελούνται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασµό του 
αναδόχου, µε δυνατότητα εφαρµογής των λοιπών κυρώσεων, που  προβλέπονται στο  Νόµο.  

Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή του έργου 
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκτέλεσης των δηµοσίων έργων και 
ειδικότερα τα άρθρα 170, 171, 172 του Ν. 4412/2016.  
 
Άρθρο 35ο Προστατευτικές κατασκευές.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε απαιτούµενο µέτρο για την προστασία του 
περιβάλλοντος και να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκόµιση, µετά την αποπεράτωση 
του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγµάτων του εργοταξίου, που επιβάλλονται από τα 
Π.∆. 778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, γιατί η σχετική δαπάνη είναι στο ποσοστό για γενικά 
έξοδα και όφελός του. 
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Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και 
εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισµένο όσο και στον γενικότερο χώρο των έργων, που θα οφείλονται στα 
µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που χρησιµοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι' αυτό και πρέπει να πάρει 
όλα τα κατάλληλα µέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε 
κίνδυνος ζηµίας ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη. 
 
Άρθρο 36ο Νυκτερινή και υπερωριακή εργασία - Πρόσθετος εξοπλισµός.  

Για την εξασφάλιση του απαιτούµενου ρυθµού προόδου των έργων και την τήρηση των συµβατικών 
προθεσµιών, µε τα αναγκαία περιθώρια προς κάλυψη απρόβλεπτων δυσχερειών, ο Ανάδοχος οφείλει, όταν και 
όπως απαιτείται, να χρησιµοποιεί περισσότερες της µίας βάρδιες εργασίας, να εφαρµόζει υπερωριακή εργασία 
και να προβαίνει σε ενίσχυση του εξοπλισµού και των εργοταξιακών του εγκαταστάσεων. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση για οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του, 
προκαλούµενες από την ανωτέρω αύξηση σε εργατικά, εξοπλισµό, υλικά, καύσιµα κ.λπ., έστω και αν τέτοια 
αύξηση (σε βάρδιες, ώρες εργασίας, εξοπλισµού, εγκαταστάσεις) είναι πέραν των προβλέψεων του εγκριθέντος 
από την Υπηρεσία προγράµµατος κατά το άρθρο 11 της παρούσας.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στην Υπηρεσία, εγγράφως, οποιαδήποτε αλλαγή στις 
ώρες εργασίας (χρησιµοποίηση νυκτερινής βάρδιας, εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές κ.λπ.), αλλαγές στον 
κύριο µηχανικό εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία 
διατάξεις ως προς την νυκτερινή και υπερωριακή εργασία (π.χ. αποζηµιώσεις προσωπικού, µέτρα ασφαλείας 
κ.λπ.).  

Εφόσον καθίσταται αναγκαίο  κατά την κρίση και  µε  εντολή, της Υπηρεσίας να εκτελέσει εργασία 
νυκτερινή, υπερωριακή ή κατά τις Κυριακές και εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται 
προς τις εντολές της Υπηρεσίας για την εκτέλεση, µε δαπάνες του, των παραπάνω εργασιών. 
 
Άρθρο 37ο ∆ρόµοι προσπελάσεως - ∆ιεξαγωγή κυκλοφορίας.  

Για οποιεσδήποτε µεταφορές ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί τους υπάρχοντες δρόµους. 
Για τη χρησιµοποίηση υπαρχόντων δρόµων ο Ανάδοχος οφείλει :  
α. Να συντηρεί και να επισκευάζει τους δρόµους αυτούς, όπως απαιτείται, λόγω φθορών που 

προκαλούνται από την κυκλοφορία των οχηµάτων του.  
β. Να λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο για να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η παρακώλυση της 

κυκλοφορίας άλλων οχηµάτων. 
Όλες οι δαπάνες για  µελέτες, αποζηµιώσεις ιδιοκτητών, όπως και οι δαπάνες για ενίσχυση και 

συντήρηση υφισταµένων εν λειτουργία οδών, για συµπληρωµατική σήµανση κ.λπ., όπως απαιτείται, 
περιλαµβάνεται στις τιµές των πληρωµένων κατά το Τιµολόγιο προσφοράς εργασιών και δεν αποζηµιώνονται 
ιδιαίτερα. 
 
Άρθρο 38ο Ζηµίες σε τρίτους και σε Κοινωφελείς Εγκαταστάσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την πρόληψη ζηµιών και 
εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο ο οποίος 
στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή 
περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών κάθε τρίτου προσώπου συµπεριλαµβανοµένων του Εργοδότη, του 
προσωπικού του και του προσωπικού της επίβλεψης, ο οποίος απορρέει από την εκτέλεση του έργου, από τα 
µέσα για την εκτέλεση των εργασιών τα οποία χρησιµοποιούνται στο εργοτάξιο από οποιονδήποτε και για 
οποιονδήποτε σκοπό, από κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στο εργοτάξιο καθώς και από τα ίδια τα 
κατασκευάσµατα, τόσο κατά τις ηµέρες και ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες, όσο και κατά τις ηµέρες 
και ώρες που δεν γίνονται. 

 Επίσης  είναι  υπεύθυνος για  πρόκληση  ζηµιών του ∆ηµοσίου και ειδικότερα των εγκαταστάσεων 
(δίκτυα κ.λπ.) των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και να έχει µονοµερώς ολόκληρη την αστική και ποινική 
ευθύνη από τις ενέργειες αµελειών και παραλήψεων του ίδιου ή των οργάνων του, του εργατοτεχνικού του 
προσωπικού ή των οχηµάτων και µηχανηµάτων του κλπ., και υποχρεούται να αποκαθιστά τις ζηµίες ή να 
καταβάλει τις σχετικές αποζηµιώσεις. Ειδικά για ζηµιές στα δίκτυα κοινωφελών έργων (Υδατος, ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., 
κ.λπ.) ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί, εφ' όσον δύναται, στην άµεση αποκατάσταση της ζηµιάς αυτής και 
στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, διαφορετικά να ειδοποιήσει τον κύριο των εγκαταστάσεων για τη ζηµιά 
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που προκλήθηκε προκειµένου να γίνει από αυτόν η τέλεια αποκατάσταση της ζηµιάς αυτής. Όσον αφορά τις 
ενέργειες αυτές πρέπει να ενηµερώνει την επιβλέπουσα Υπηρεσία του Εργοδότου. 

Η δαπάνη αποκατάστασης των ζηµιών που έχουν προκληθεί βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο και 
πρέπει να εξοφλούνται από τον ίδιο, σε διάστηµα ενός µηνός από την ηµέρα λήψης των σχετικών 
λογαριασµών που εκδίδονται από τους Οργανισµούς των Κοινωφελών Έργων. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να ασφαλίζει τα αυτοκίνητα και τα κάθε είδους οχήµατα και µηχανήµατα που 
χρησιµοποιούνται στα έργα µε µικτή και όχι απλή ασφάλεια. 
 
Άρθρο 39ο Τοµές οδοστρωµάτων και αποκατάσταση αυτών 

Εφ' όσον για την κατασκευή των έργων είναι αναπόφευκτη η τοµή οδοστρώµατος οδού, ο Ανάδοχος 
οφείλει να εφοδιαστεί έγκαιρα µε σχετική άδεια του αρµόδιου ∆ήµου, στην περιοχή που εκτελούνται τα έργα. 

 Η επανόρθωση των οδοστρωµάτων που έχουν τµηθεί θα γίνεται έντεχνα και µε τρόπο που θα 
καθορίζεται από τον ∆ήµο για την αποκατάσταση οµαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι η µη έγκαιρη και έντεχνη αποκατάσταση των τοµών 
βαρύνει τόσο µε χρηµατική ποινή, όπως περικοπή στις πιστοποιήσεις εργασιών κ.λπ., όσο και µε ποινική και 
πειθαρχική δίωξη σύµφωνα µε την Ε 181/31-3-83 εγκύκλιο. 
 
Άρθρο 40ο Βλάβες στο έργο - Αναγνώριση αποζηµιώσεων 

Ο Ανάδοχος οφείλει λόγω της φύσεως των έργων, να προνοεί και να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα 
µέτρα ώστε τα έργα να µην υπόκεινται σε κίνδυνο ζηµιών από βροχές χειµαρρώδεις ή συνεχείς και από 
συνήθεις ή περιοδικές πληµµύρες.   

Ζηµιά που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε 
µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο εκτός από 
περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή ανωτέρας βίας οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 157 του Ν. 4412/2016. 

  
Άρθρο 41ο Ασφάλιση του έργου 

 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίσει το έργο και στο όνοµά του και στο όνοµα του 
Εργοδότη για κάθε ζηµιά ή απώλεια από οποιαδήποτε αιτία εκτός από ανώτερη βία, για την οποία είναι 
υπεύθυνος βάσει των όρων της σύµβασης και µε τρόπο ώστε ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος να καλύπτονται για 
ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής και επί πλέον κατά πάσης απώλειας ή ζηµιάς που θα γίνει κατά τον 
χρόνο εγγυήσεως, οφειλοµένη σε αιτία που ανάγεται στην πριν από την ένταξη της συντήρησης περίοδο, 
καθώς και έναντι κάθε απώλειας ή ζηµιάς που θα προξενηθεί από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του. 

Η ασφάλιση θα καλύπτει : 
α. Ολόκληρη την αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων τµηµάτων του έργου ως και των τµηµάτων των 

βοηθητικών εργασιών. 
β. Ολόκληρη την αξία των υλικών, του εργοταξιακού εξοπλισµού και των λοιπών ειδών που 

προσκοµίσθηκαν από τον Ανάδοχο στο εργοτάξιο.  
Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε ανεγνωρισµένη από το Ελληνικό ∆ηµόσιο Ασφαλιστική εταιρεία και 

υπό όρους της έγκρισης του Εργοδότη (η µη έγκριση του οποίου πρέπει να είναι αιτιολογηµένη). 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί να παρουσιάζει στον επιβλέποντα µηχανικό το ή τα 

ασφαλιστήρια συµβόλαια καθώς και τις αποδείξεις πληρωµής των τρεχόντων ασφαλίστρων, χωρίς εκ τούτου 
να περιορίζονται οι συµβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου. 
 
Άρθρο 42ο Ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων  

Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους Νόµους, 
διατάγµατα αστυνοµικές, διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της Υπηρεσίας αναφορικά µε 
την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

Κατ’ ελάχιστον στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται: 
 Απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας κατά την περίοδο κατασκευής του Έργου (Ν. 1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 
17/96). Επίσης, απασχόληση Συντονιστή Ασφαλείας τόσο κατά την µελέτη του Έργου, όσο και κατά την φάση 
της εκτέλεσής του (Π∆ 305/96). 
 Απασχόληση Γιατρού Εργασίας, στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθµός των απασχολουµένων στο 
εργοτάξιο υπερβαίνει τους 50 (Ν. 1568/85, Π∆ 17/96). Στις περιπτώσεις που στο Έργο χρησιµοποιούνται 
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αµίαντος, βενζόλιο (διαλύτης), µόλυβδος (π.χ. συνεργείο µπαταριών οχηµάτων), καρκινογόνες ουσίες (π.χ. 
πίσσα), βιολογικοί παράγοντες (π.χ. απορρίµµατα) και από την εκτίµηση των κινδύνων καταδεικνύεται 
κίνδυνος, για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζοµένων τότε η υποχρέωση απασχόλησης Γιατρού Εργασίας 
επεκτείνεται και όταν απασχολούνται λιγότεροι από 50 εργαζόµενοι. Η ανάθεση των καθηκόντων των Τεχνικού 
Ασφαλείας και Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας καθώς και του Γιατρού Εργασίας γίνεται 
εγγράφως και κοινοποιείται στην Επιθεώρηση Εργασίας. 
 Σύνταξη σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (ΣΑΥ και ΦΑΥ) και Υποβολή τους στον 
ΚτΕ για έγκριση πριν την έναρξη των εργασιών (Π∆ 305/96). Τόσο το ΣΑΥ όσο και το ΦΑΥ συντάσσονται 
σύµφωνα µε τα σχετικά υποδείγµατα που έχουν εκπονηθεί από το ΤΕΕ. Το σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας 
και Υγείας αναπροσαρµόζονται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις 
που έχουν επέλθει. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του 'Έργου στον ΚτΕ 
ενηµερωµένος ώστε αυτός να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια 
της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. Κατά την εκτέλεση τον έργου, το σχέδιο και ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του εργολάβου ολόκληρου του έργου και είναι στη 
διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
 Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς την Αρµόδια Επιθεώρηση 
Εργασίας (Π∆ 305/96). Το εν λόγω έγγραφο, το οποίο πρέπει να αναρτάται στο εργοτάξιο και αποσκοπεί στο 
να διαβιβάσει στους φορείς που είναι επιφορτισµένοι µε τον έλεγχο της Ασφάλειας και της Υγείας στους 
χώρους εργασίας, τις αναγκαίες πληροφορίες για το 'Έργο πριν από την έναρξη των εργασιών. 
 Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας, θεωρηµένο από την αρµόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας (Ν. 1568/85). 
 Ηµερολόγιο Ασφάλειας (Π∆. 1073/81). 
 Βιβλίο Καταγραφής Ατυχηµάτων και Πίνακας Ατυχηµάτων µε απουσία από την εργασία µεγαλύτερη των 3 
ηµερών (Π∆ 17/96). 
 Εκπαίδευση του προσωπικού, (Π∆ 17/96) αρχική και επαναλαµβανόµενη κατά περιόδους. Η εκπαίδευση 
τεκµηριώνεται εγγράφως (ηµ/νία, θέµατα, εισηγητής, υπογραφέας συµµετεχόντων), ώστε να µπορεί να 
ελεγχθεί από τις αρχές. 
 Ενηµέρωση του προσωπικό µε γραπτές οδηγίες για την υφιστάµενη νοµοθεσία για ασφάλεια και υγεία της, 
εργασίας για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών και τους τρόπους προστασίας από αυτούς. 
 Σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης (πχ. σεισµός, πληµµύρα, κατολίσθηση, πυρκαγιά) και κοινοποίησή του 
στον ΚτΕ. Τα µέτρα Α’ Βοηθειών και εκκένωσης των χώρων από εργαζόµενους σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, τα οποία θα είναι προσαρµοσµένα στο µέγεθος και στη φύση των δραστηριοτήτων του εργοταξίου 
και θα λαµβάνουν υπόψη τα άλλα πρόσωπα που τυχόν είναι παρόντα. Επίσης, οργάνωση κατάλληλης 
υποδοµής και εξασφάλιση των κατάλληλων διασυνδέσεων µε αρµόδιες εξωτερικές υπηρεσίες προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν άµεσα θέµατα επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας. 
 Μετρήσεις των φυσικών και χηµικών βλαπτικών παραγόντων (θόρυβος, σκόνη, επικίνδυνα αέρια. κλπ.) που 
είναι εκτεθειµένοι οι εργαζόµενοι. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων καταγράφονται σε ειδικό για το σκοπό 
αυτό βιβλίο (Ν. 1568/85, Π∆ 17/96). 
 Εκπόνηση και τήρηση προγράµµατος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις και χώρους εργασίας για την 
ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας από τους εργαζόµενους, περιλαµβανοµένων των ελέγχων του 
εξοπλισµού παροχής πρώτων βοηθειών. 
 Εφαρµογή όλων των ενδεδειγµένων µέτρων για την αποφυγή ζηµιών και ατυχηµάτων από τη µεταφορά. 
Αποθήκευση και χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ., ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για την 
αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή 
παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες, και γενικότερα τήρηση των προβλέψεων της νοµοθεσίας (ΚΜΛΕ). 
 Χορήγηση σε όλο το προσωπικό του εργοταξίου, στο προσωπικό επίβλεψης του ΚτΕ 
(συµπεριλαµβανοµένων και των συµβούλων Επίβλεψης και ∆ιαχείρισης), καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που 
βρίσκεται στο χώρο του έργου των απαιτούµενων κατά περίπτωση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ). Η 
χορήγηση των ΜΑΠ στους εργαζόµενους πρέπει να συνοδεύεται από σχετική εκπαίδευση για την ορθή χρήση, 
αποθήκευση και συντήρησή τους. Επίσης από ειδική σήµανση των χώρων εργασίας στους οποίους επιβάλλεται 
η χρήση των ΜΑΠ. 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων ή φωτεινών 
σηµάτων επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και 



Σελίδα 21 από 29 

συµβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζόµενους, όσο και για τους κινούµενους στους χώρους των 
εργοταξίων ή και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σε αυτές. 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό, 
εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας καθώς και προστασίας του προσωπικού από τις δυσµενείς καιρικές 
συνθήκες (ψύχος, βροχή, καύσων). 
 Περίφραξη και σήµανση του εργοταξίου για την προστασία και έγκαιρη προειδοποίηση των διερχοµένων 
τροχοφόρων. ∆ηµιουργία ασφαλών διόδων για τη διέλευση των πεζών στους χώρους και στα σηµεία πού οι 
εργασίες του εργοταξίου ενδέχεται να δηµιουργούν κινδύνους. Επίσης περίφραξη του εργοταξίου προς 
αποφυγήν εισόδου ατόµων µη εχόντων εργασία καθώς και ζώων. 
 Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήµατος ασφαλείας της εργασίας. 
 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόvoς και αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση των 
ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων 
ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή 
θα εφαρµόζονται οι διεθνείς σχετικοί κανονισµοί. 
 Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η ευθύνη του αναδόχου για συντονισµό των υπεργολάβων και των 
δραστηριοτήτων που έχει υπό τον έλεγχό του, για την προστασία των εργαζοµένων και την πρόληψη των 
επαγγελµατικών κινδύνων, την αλληλοενηµέρωση µεταξύ των υπεργολάβων και την ενηµέρωση από αυτούς 
των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους για τυχόν κινδύνους. 
 Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί απ’ αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 
 
Άρθρο 43ο : Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 
(σύµφωνα  µε την Εγκύκλιο 27/αρ. πρ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15-10-2012) 
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, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή 
επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42). 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να 
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 
και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 11-02, 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 : 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
γ. 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 : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), 
Π∆ 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. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, 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 : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 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.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 
του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
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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 ιδιαιτερότητές 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 : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του 
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε 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 Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν 
στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 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.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα 
ΙΙ). 
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 ∆ηµόσιου 
Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, 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 : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µ ε τ ην εκπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι την κατάρτιση του Φ ΑΥ περιλαµβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
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 αντίγραφό της 
κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 
αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ. Στα πλαίσια τ ων υποχρεώσεων τ ου αναδόχου καθώς κ αι τ ων : 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). 
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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.14 παρ.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.43 παρ.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 Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) 
Υπουργείου Εργασίας. 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία 
Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/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 : 
Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/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 : Π∆ 105/95, Π∆ 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 εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε 
να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.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 τ ων εγκαταστάσεων αυτών : Π ∆ 
1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και 
εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση 
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πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), 
Π∆ 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) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 
(αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. 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.∆. 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.∆. 396/94, 
Π.∆. 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. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «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 : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 
305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-
91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος 
Β τµήµα ΙΙ 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 : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της 
ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 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 ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 
395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 
παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 
34, 35). 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 
και το Π∆ 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 Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 
8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος 
συνοδεύει τον χειριστή. 
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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 Π∆ 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. 
Ο 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 Κατεδαφίσεις : Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), 
ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV 
µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. 
αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 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, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), 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, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα 
ΙΙ παρ. 10 ). 
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες  
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)  
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες 
που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη 
χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)  
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 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, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. 
IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα  
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών 
ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 
Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 
305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα 
µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 
 

 

Α. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3669/08 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

 

 

ΦΕΚ 337/Α/76 

ΦΕΚ 126/Α/83 

ΦΕΚ 49/Α/84 

ΦΕΚ 147/Α/93 

ΦΕΚ 57/Α/99 

ΦΕΚ 50/Α/07 

ΦΕΚ 116/Α/08 

ΦΕΚ 84/Α/10 

ΦΕΚ 249/Α/12 

 

 

Π. ∆. 105/95 

Π. ∆. 455/95 

Π. ∆. 305/96 

Π. ∆. 89/99 

Π. ∆. 304/00 

Π. ∆. 155/04 

Π. ∆. 176/05 

Π. ∆. 149/06 

Π. ∆. 2/06 

Π. ∆. 212/06 

Π. ∆. 82/10 

Π. ∆. 57/10 

 

 

ΦΕΚ 67/Α/95 

ΦΕΚ 268/Α/95 

ΦΕΚ 212/Α/96 

ΦΕΚ 94/Α/99 

ΦΕΚ 241/Α/00 

ΦΕΚ 121/Α/04 

ΦΕΚ 227/Α/05 

ΦΕΚ 159/Α/06 

ΦΕΚ 268/Α/06 

ΦΕΚ 212/Α/06 

ΦΕΚ 145/Α/10 

ΦΕΚ 97/Α/10 
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Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ 

Π. ∆. 413/77 

Π. ∆. 95/78 

Π. ∆. 216/78 

Π. ∆. 778/80 

Π. ∆. 1073/81 

Π. ∆. 225/89 

Π. ∆. 31/90 

Π. ∆. 70/90 

Π. ∆. 85/91 

Π. ∆. 499/91 

Π. ∆. 395/94 

Π. ∆. 396/94 

Π. ∆. 397/94 

 

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

ΦΕΚ 47/Α/78 

ΦΕΚ 193/Α/80 

ΦΕΚ 260/A/81 

ΦΕΚ 106/Α/89 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 38/Α/91 

ΦΕΚ 180/Α/91 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 221/Α/94 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

ΦΕΚ 138/Β/91 

ΦΕΚ 187/Β/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 

ΦΕΚ 450/Β/94 

ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 

ΦΕΚ 73/Β/94 

ΦΕΚ 978/Β/95 

ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦΕΚ 1035/Β/96 

ΦΕΚ 113/Β/97 

ΦΕΚ 987/Β/99 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΥΑ 3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 

ΥΑ 21017/84/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΦΕΚ 708/Β/03 

ΦΕΚ 420/Β/11 

ΦΕΚ 59/∆/89 

ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΦΕΚ 686/Β/01 

ΦΕΚ 266/Β/01 

ΦΕΚ 16/Β/03 

ΦΕΚ 905/Β/11 

ΦΕΚ 1287/Β/09 

 

ΦΕΚ 155/Β/96 

 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 
οικ/215/31-3-08 
 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 

 
Άρθρο 44ο Αρχαιότητες 
            Ο ανάδοχος  υποχρεούται, αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων oποιασδήποτε ηλικίας 
στο έργο, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και µέσω αυτής την αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει 
κάθε εργασία στης περιοχές των ευρηµάτων, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την διατήρηση και 
διαφύλαξη των εν λόγω αρχαιοτήτων. Όλα τα αρχαιολογικά ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που 
ανακαλύπτονται ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
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            Μετά τον πρώτο χαρακτηρισµό από την Αρχαιολογική Υπηρεσία θα δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε 
για τη συνέχιση των εργασιών, είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών για τη διενέργεια αρχαιολογικής 
έρευνας από την αρµόδια Υπηρεσία και τη µεταφορά του εξοπλισµού και προσωπικού του σε άλλο µέτωπο 
εργασιών έως τη λήξη των αρχαιολογικών ερευνών, µε ανάλογη αλλαγή του χρονοδιαγράµµατος του έργου. 

Τυχόν τροποποιήσεις της µελέτης λόγω απαιτήσεων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τις εκτελεί ο 
Ανάδοχος µε την αντίστοιχη νόµιµη αµοιβή. 

Η µετατόπιση από το µέτωπο εργασιών σε άλλο γίνεται από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση 
και άµεσα, προκειµένου να µην υπάρχει καθυστέρηση εξ αιτίας του στη διενέργεια των αρχαιολογικών 
ερευνών. 

Ανάλογα θα εφαρµόζεται και το άρθρο 37 παράγραφο 12 του Ν. 3669/2008. 
 
Άρθρο 45ο ∆ηµοσιότητα  
            Ο ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνες του µέσα σε ένα (1) µήνα από την εγκατάσταση 
του, να τοποθετηθεί µία (1) πινακίδα ∆ηµοσιότητας για το έργο, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που θα του 
χορηγήσει η Υπηρεσία βάσει των Οδηγιών περί δηµοσιότητας συγχρηµατοδοτούµενων έργων από Ε.Ε. 
(Κανονισµός 1159/2000) και στη θέση που θα του υποδειχτεί, προκειµένου να διασφαλίζεται η δηµοσιότητα 
περί συγχρηµατοδότησες στο έργο.   
            Σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί η εν λόγω πινακίδα στην προθεσµία που ορίζεται  ο Ανάδοχος 
υπόκειται σε ποινική ρήτρα 1.200,00 € ευρώ που δεν αίρεται και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα φροντίσει για την 
τοποθέτηση της σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 
 
Άρθρο 46ο  Περιεχόµενα κονδυλίου - Απροβλέπτων ∆απανών - Προϋπολογισµού 
           Στο κονδύλιο αυτό περιλαµβάνονται οι δαπάνες που δύναται να πληρωθούν εκ του κονδυλίου τούτου, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. ∆εν περιλαµβάνονται και δεν δύνανται να πληρωθούν δαπάνες για 
εργασίες δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, αρχαιολογικές έρευνες δαπάνη Απαλλοτριώσεων, µελέτες 
κ.λ.π. 
 
Άρθρο 47ο  Χρηµατοδότηση 
      Το έργο χρηµατοδοτείται  από πιστώσεις  του  Προγράµµατος Π∆Ε  ΣΑΕΠ 2015ΕΠ00100010 
 
 
Άρθρο 48ο Έλεγχοι  
         Καθόσον το έργο είναι δεν συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε. ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται 
έλεγχο από τα αρµόδια όργανα  της Ελλάδος, όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί 
εκτέλεσης διαχείρισης δηµοσιών έργων. 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ   

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 24/8/2017 

 

 

 

 

  

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΡΟΥΣΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ.  24/8/2017 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΜΙΛΗΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ   24/8/2017 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ∆/ΝΣΗΣ 
 

 
ΖΑΜΠΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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