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Άρθρο 1ο: Αντικείµενο 
 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς 

συµβατικούς όρους µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών 

τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µε αρ. 12/2017 μελέτης, θα εκτελεστεί από τον 

ανάδοχο που θα αναδειχθεί για το έργο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦOΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ 

ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ”, συνολικού προϋπολογισµού 

266.125,44 € εκ των οποίων 158.155,70 € για εργασίες, ΓΕ & ΟΕ 18% 28.468.03 €, 

απρόβλεπτες δαπάνες 15% 27.993,56 €, και για ΦΠΑ 24% 51.508,15 € 

 
1.1  Χρηµατοδότηση: Το έργο, προϋπολογισµού 266.126,44 €, θα χρηµατοδοτηθεί από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΕΓΤΑΑΑ) 

1.2 Επικοινωνία – Κοινοποίηση Εγγράφων 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στον κύριο του 

έργου (και στην επιβλέπουσα υπηρεσία) την έδρα του και την ακριβή διεύθυνση του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής (άρθρο 135 παρ. 2 Ν. 4412/2016). Με δήλωση του ο ανάδοχος του έργου 

διορίζει και τον αντίκλητό του, υποβάλλοντας συγχρόνως µε την δήλωση διορισµού και έγγραφο 

αποδοχής του διορισµού από τον αντίκλητο. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι κάτοικος Θεσ/νίκης. 

Προς αυτόν κοινοποιούνται τα έγγραφα της υπηρεσίας. Κάθε αλλαγή αντικλήτου ή τυχόν 

πληρεξούσιου, καθώς και κάθε µεταβολή της ∆/νσης του ή του αναδόχου κατά την διάρκεια ισχύος 

της σύµβασης πρέπει να αναφέρεται αµέσως στον εργοδότη και στην τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου 

Ωραιοκάστρου. 
 

Άρθρο 2
ο 

: Θεσµικό πλαίσιο - Προδιαγραφές - Κανονισµοί που διέπουν την 
σύµβαση 
2.1 Ισχύουσες διατάξεις 

• Π.∆. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα 

έργων που εκτελούνται από τους οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες 

σχετικές διατάξεις», πλην των άρθρων 9, 10, 14, 16 και 17. 

• Ν. 3193/03 (ΦΕΚ 266 Α/2003) «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
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• Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 

Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης 

επιχειρήσεων, διαρρυθµίσεις στην έµµεση και άµεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για 

κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε. 

• Ν.4030/11 (ΦΕΚ Α 249/25-11-11) "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου 

κατασκευών και λοιπές διατάξεις". 

• Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179 Α/2004) «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των ∆ηµοσίων Έργων   

και συναφείς διατάξεις». 

• Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30A/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και  την  

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 

• Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279Α/2005) «Τροποποίηση του ν.3310/05 “ Μέτρα για τη διασφάλιση 

της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων”». 

• Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42Α/2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 

µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των 

άρθρων 2Α, 11 παρ. 2, και 39 και 40, που συνεχίζουν να ισχύουν σύµφωνα µε το άρθρο 

377 παρ. 1 περ. (40) του Ν. 4412/2016. 

• Εγκύκλιος 36/2005 (∆17α/08/158/ΦΝ 437) ΥΠΕΧΩ∆Ε «∆ιαχείριση των “επί – έλασσον” 

δαπανών στις συµβάσεις δηµοσίων έργων». 

• Εγκύκλιος 38/2005 ΥΠΕΧΩ∆Ε «Συµπλήρωση, αναµόρφωση και επικαιροποίηση της 

Εγκυκλίου 37/1995 “περί εκπόνησης µελετών ∆ηµοσίων έργων “» (Οδηγός εκπόνησης 

µελετών ∆ηµοσίων έργων). 

• Ν. 3481/06 (ΦΕΚ 162Α/2006) «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό 

Κτηµατολόγιο, για την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες 

διατάξεις». 

• Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως συνεχίζει να ισχύει 

σύµφωνα µε το άρθρο 377 παρ. 1 περ. (38) του Ν. 4412/2016. 

• Εγκύκλιος 20/2006 (∆17γ/03/114/ΦΝ 443) ΥΠΕΧΩ∆Ε «Τροποποιήσεις νοµοθετικού 

πλαισίου έργων και µελετών». 

• Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» 

(Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 80 ως 110 και οι λοιπές 

διατάξεις αυτού που ισχύουν µεταβατικά, µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016, 

κατά το άρθρο 377, παράγραφος 1, περίπτωση (31) του ν. 4412/2016. 

• Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και  υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

• Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήµερα.
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• ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα 

για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 4834/25-1-2013 (ΑOΑ:ΒΕΙΨΟ-Ξ9Ο): 

«Oιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από ∆ηµόσια Έργα». 

• Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/2012) «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

• Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση  

και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

• Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020». 

• Εγκύκλιος 26/2012 «∆ηµοσίευση απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα: «Έγκριση 

τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική 

εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα». 

• Εγκύκλιος 27/2012 (ΦΕΚ 2221Β/2012) «Έγκριση  τετρακοσίων  σαράντα  (440) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα 

∆ηµόσια Έργα», όπως ισχύουν σήµερα. 

• Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/2013) «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για 

τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήµερα. 

• Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157A/04-08-2014) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις». 

• Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

• Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52Α) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

• Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση  

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

• Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

• Εγκύκλιος 32 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆17γ/05/173/ΦΝ 463 «Οδηγίες για την εφαρµογή 

της διάταξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2 ‰ υπέρ ΤΕΕ. 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι και λοιπές 

κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα,



 

6 
 

Απόφαση, Εγκύκλιος κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση του υπόψη έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται 

ρητά παραπάνω. 
 
 

Άρθρο 3. Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην 

προηγούµενη παράγραφο, επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα : 

3.1.1. Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια (ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟ∆Ο, ΝΑΠΡΣ, ΝΑΥ∆Ρ), καθώς και τα ισχύοντα 

(ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ.). 

3.1.1. α Τα ενιαία εγκεκριµένα Τιµολόγια που εγκρίθηκαν µε το υπ’ αριθµ. ΦΕΚ 1746/19-05-17), 

όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µέχρι σήµερα, οι αναλύσεις τιµών που ισχύουν καθώς και 

τα περιγραφικά τιµολόγια κατά τις άνω διατάξεις. 

3.1.2. Τα ∆ελτία ∆ιαπίστωσης Τιµών της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων σε ότι 

αφορά τα ηµεροµίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειµένου να υπολογισθούν τιµές 

συµπληρωµατικών εργασιών και δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Τιµολογίου ή να πληρωθούν 

εργασίες που γίνονται απολογιστικά. 

3.1.3. Ελληνικός Κανονισµός για τη 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» καθώς και 

το ΦΕΚ Β΄270/16.03.2010 . 

3.1.4. (ΦΕΚ 1561Β/2-06-2016) “Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 

(ΚΤΣ-2016) όπως ισχύει. 

3.1.5. 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» και ∆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, ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 καθώς και το ΦΕΚ 

Β΄270/16.03.2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

3.1.6. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα 

κοινά τσιµέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001) 

3.1.7. Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000), καθώς 

και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού 

οπλισµού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστηµάτων προέντασης κ.λπ.
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3.1.8. Αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ.372 «Έγκριση εφαρµογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασµό µε 

τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήµατα. (ΦΕΚ Β` 1457/5-06- 2014)» 

3.1.9. Ο Κανονισµός φόρτισης δοµικών έργων Β.∆. από 10-12-54 (ΦΕΚ325Α). 

3.1.10. Ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Φ.Ε.Κ. 59 ∆/3-2-1989) και ο Ν.Ο.Κ (Ν.4067/12-ΦΕΚ 79 Α & 

Αποφ.63234/19-12-12 έγκρισης τέυχους τεχνικών οδηγιών εφαρµογής τυ Ν.4067/12) 

3.1.11. Οι Κανονισµοί ∆ιάθεσης Λυµάτων, Ακαθάρτων και Όµβριων 

3.1.12. Οι Κανονισµοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

3.1.13. Κανονισµοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

3.1.14. Οι Κανονισµοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

3.1.15. Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η. 

3.1.16. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι σχετικές διατάξεις. 

3.1.17. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

3.1.18 Οι προσωρινές Π.Τ.Π., Οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., που δεν έχουν καταργηθεί 

(Κωδικοποίηση 1964), καθώς και οι σήµερα ισχύουσες Ο.Μ.Ο.Ε. 

3.1.19. Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) Έργων Οδοποιίας, έκδοσης 1966 και µετά, 

του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων καθώς και η Γ.Σ.Υ., (Εγκύκλιος Α-67/74) 

3.1.20. Το Π.∆. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών». 

Εγκ – ∆ΙΠΑ∆/9/14-1-2011 «∆ηµοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωµάτωση 

εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νοµοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 106/89 και 

Π∆ 334/94)»∆ΙΠΑ∆/οικ/621/2009.Γνωστοποίηση Αποφάσεων για την ενσωµάτωση των 

Ευρωπαϊκών Τεχνικών Προδιαγραφών στην Ελληνική Νοµοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106, και 

Π∆.334/94 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών») Αριθµ. 12394/406 Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδροµίου 

και κράσπεδα από σκυρόδεµα. Αριθµ. 12395/407 Επιχρίσµατα τοιχοποιΐας. Αριθµ. 12396/ 408 

Κονιάµατα τοιχοποιίας. Αριθµ. 12397/409 Παράθυρα και εξωτερικά συστήµατα θυρών για πεζούς 

χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή / και διαρροής καπνού. Αριθµ. 12398/ 410 Εξώφυλλα και 

Εξωτερικές Περσίδες ΦΕΚ: 1794/Β/2009 

3.1.21. Οι διατάξεις του Κανονισµού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.∆. 71/88», όπως ισχύουν 

µετά από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπές 

πυροσβεστικές διατάξεις. 

3.1.22. Οι τοπικές δεσµεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ∆ασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης µε 

αγωγούς υψηλής τάσης της ∆.Ε.Η., κ.λπ. 

Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά 

στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
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συµµορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε 

απαίτηση για αποζηµίωση από αυτήν την αιτία. 

3.2 Ο ανάδοχος µε την υπογραφή της σύµβασης, οφείλει µε δικές του δαπάνες, να ετοιµάσει µία 

(1) σειρά σχεδίων της µελέτης εφαρµογής σε φωτοτυπίες, για τον επιβλέποντα και όσες σειρές 

θέλει αυτός, από τον φάκελο της πολεοδοµίας και να τα παραδώσει στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, ώστε να επικυρωθούν µε σφραγίδα και ακριβές αντίγραφο και να χρησιµοποιηθούν για 

την κατασκευή του έργου. 
 

Άρθρο 4  Σύµβαση κατασκευής έργου - Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Επίβλεψη 
4.1 Σύµβαση κατασκευής έργου – Συµβατικό αντικείµενο 

4.1.1 Γενικά 

Με τον όρο “Σύµβαση” νοείται η Σύµβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο, που περιλαµβάνει 

όλες τις υποχρεώσεις του για την εκπόνηση των µελετών, την εκτέλεση των συµπληρωµατικών 

ερευνών και την εκτέλεση όλων των κατασκευών που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, 

περιλαµβανοµένων όλων των δευτερευόντων, των συνοδών και λοιπών συναφών έργων, καθώς 

και της συντήρησής τους, όλων αυτών µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου. 

Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 135 

του Ν. 4412/2016, και σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της ∆ιακήρυξης. 

Η «Σύµβαση» συνίσταται από το οµώνυµο κείµενο και από τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία µε 

την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 

Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων τους, 

καθορίζονται στην ∆ιακήρυξη (άρθρο 5). 

Οι όροι «Σύµβαση», «Σύµβαση Πραγµατοποίησης του Έργου» και «Εργολαβικό Συµφωνητικό» 

χρησιµοποιούνται ταυτόσηµα. 
 

4.1.2 Συµβατικό αντικείµενο 

Το «Συµβατικό Αντικείµενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση και τα αναπόσπαστα Συµβατικά της Τεύχη. Μεταξύ 

των υποχρεώσεων αυτών περιλαµβάνονται και οι παρακάτω: 

• Η πραγµατοποίηση όλων των κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισµών κ.λ.π που 

περιλαµβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή, σύµφωνα µε τις µελέτες δηµοπράτησης και τις 

µελέτες που θα εκπονηθούν, όπως αυτές εγκριθούν από τον ΚτΕ, καθώς και τα λοιπά 

συµβατικά τεύχη. 

• Η συντήρηση του Έργου µε µέριµνα και δαπάνες του σε όλη τη διάρκεια του Χρόνου 

Εγγύησης. 

• Η χρηµατοδότηση του Έργου, ανάλογα µε τις ανάγκες του για τα ενδιάµεσα διαστήµατα 

εν όψει των περιοδικών πληρωµών εκ µέρους του ΚτΕ, της εκτέλεσης προκαταρκτικών 

εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπονται τµηµατικές πληρωµές, κλπ.
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4.2 Εγγύηση για την καλή εκτέλεση 

4.2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και συντήρησης κατά το 

χρόνο εγγύησης του Έργου και της Σύµβασης εν γένει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 

του Ν. 4412/2016. 
 

4.2.2 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 ∆ικηγόρου). Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 

πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, σύµφωνα µε την 

παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 
 

4.2.3 Σύµφωνα µε την παρ. 1 περ. β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 σε κάθε τυχόν συµπληρωµατική 

σύµβαση που υπογράφεται στα πλαίσια της αρχικής σύµβασης, θα κατατίθεται από τον Ανάδοχο 

συµπληρωµατική εγγύηση “καλής εκτέλεσης”, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί του ποσού της συµπληρωµατικής σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ίσο 

µε το άθροισµα του ποσοστού της παραγράφου 4.2.2. 
 

4.2.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα που ορίζονται στην 

παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση αµφιβολιών για την εγκυρότητα του 

πιστωτικού ιδρύµατος που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα της 

Ελλάδος. 
 

4.2.5 Οι εγγυητικές επιστολές θα είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 

και θα απευθύνονται προς τον “∆ΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ”. 
 

4.2.6 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι απαιτήσεις, που απορρέουν από τις υποχρεώσεις 

του Αναδόχου προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ιδρύµατα ή οργανισµούς είτε ασφάλισης 

προσωπικού, είτε επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει τα ασφαλιστήρια. 
 

4.2.7 Η αρχική εγγύηση “καλής εκτέλεσης”, που αποτελεί προαπαίτηση για την υπογραφή της 

Σύµβασης, συµπληρώνονται µε τις κρατήσεις που γίνονται κατά τις τµηµατικές πληρωµές των 

εργασιών προς τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016. Οι κρατήσεις αυτές είναι δυνατόν να αντικατασταθούν µε εγγυητικές επιστολές που 

εκδίδονται σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο 4.2.5. Οι εγγυητικές της παραγράφου αυτής 

περιορίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
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4.2.8 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παραγράφων 4.2.2, 4.2.3 µειώνονται ή 

επιστρέφονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρ. 6 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

Η επιστροφή όλων των εγγυήσεων θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου 

και την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου µε την έγκριση του τελικού λογαριασµού από τον ΚτΕ. 
 

4.2.9 ∆ιευκρινίζεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή εν ελλείψει τοιούτου από τις εγγυήσεις καλής 

εκτέλεσης, ο Κ.τ.Ε. θα παρακρατεί ή θα εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο για 

επιβληθείσες ποινικές ρήτρες και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις σύµφωνα µε την ανωτέρω § 

4.2.6. Οι µειώσεις των εγγυήσεων της § 4.2.8 δε θα γίνονται ή θα γίνονται σε ανάλογα 

µειωµένο ύψος, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις των οφειλών που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 

4.3 Επίβλεψη 
4.3.1 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό 

Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες 

και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα 

εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η 

Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις 

έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του 

Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην 

άσκηση των ελέγχων κλπ. 
 

4.3.2 Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, 

που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ, 

ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι 

όροι της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.Π. και των λοιπών Τευχών 

∆ηµοπράτησης. 
 

Άρθρο 5 Προθεσµία αποπεράτωσης του έργου – Ποινικές ρήτρες 
 

5.1 Συνολική προθεσµία 

Για την περάτωση όλου του συµβατικού αντικειµένου όπως περιγράφεται στα τεύχη 

δηµοπράτησης ορίζεται συνολικά προθεσµία  έξι ( 6 ) µηνών, αρχοµένης από την ηµέρα 

υπογραφής της σύµβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εξασφάλιση όλων των υλικών του έργου που απαιτούνται 

και την απρόσκοπτη και διαρκή εκτέλεση των εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 

χωρίς παύσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις καλοκαιρινές θερµοκρασίες, τις θερινές διακοπές 

των µονάδων παραγωγής και του προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να αναπληρώνεται και να 

ενισχύεται άµεσα προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο εντός του χρονοδιαγράµµατος. 
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5.2 Τµηµατικές και λοιπές προθεσµίες 
Εκτός από τη συνολική προθεσμία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις: 
(α) Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (με την έννοια της παραγράφου 4α του άρθρου 
 147 του Ν 4412/16 και με τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 147 του Ν 4412/16), 
 για παράδοση τμημάτων του έργου, που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σημασία  
για τον κύριο του έργου. 
(β) Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (με την έννοια της παραγράφου 4β του άρθρου  
147 του Ν 4412/16), που καθορίζονται ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του έργου. 

 

Οι βασικές τμηματικές προθεσμίες αναπτύσσονται στο επόμενο εδάφιο, με ιδιαίτερο χαρακτηρισμό  

των τμηματικών προθεσμιών που είναι αποκλειστικές. Ελλείψει σχετικού χαρακτηρισμού,  

οι αναφορές σε τμηματικές προθεσμίες θεωρούνται ως ενδεικτικές. 

 

5.2.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος: 

 Να έχει συντάξει και υποβάλει στην υπηρεσία για έγκριση το «Χρονοδιάγραµµα 

κατασκευής του έργου» όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 της παρούσης Ε.Σ.Υ. το 

αργότερο σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης 

και  το «οργανόγραµµα του εργοταξίου» µέσα σε ένα (1) µήνα από τη σύµβαση 

σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016. (αποκλειστική προθεσμία) 

 Πρώτη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία: 
Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο 
ολοκληρώνονται όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες- προετοιμασία και ολοκλήρωση 
της εργοταξιακής ανάπτυξης. 

 Δεύτερη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία: 
Εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο 
ολοκληρώνονται οι χωματουργικές εργασίες και η κατασκευή των τεχνικών. 

 Τρίτη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία: 
Εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο 
ολοκληρώνονται οι εργασίες οδοστρωσίας. 

 Τέτατρη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία: 
Εντός εκατόν πενήντα (150) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον 
Ανάδοχο ολοκληρώνονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσεις 

 Πέμπτη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία: 
Εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον 
Ανάδοχο ολοκληρώνονται οι εργασίες οριζόντιας και κάθετης σήμανσης 
 

 
5.3 Yπέρβαση των παραπάνω προθεσμιών συνεπάγεται την επιβολή ποινικής ρήτρας 

σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου 

του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητα του, την συνολική και τις τυχόν τεθείσες 

τµηµατικές προθεσµίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε 

αιτιολογηµένη απόφαση της  ∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας  και  παρακρατούνται  από  τον 

αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση 

της συνολικής και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές 
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ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το 

έργο περατωθεί µέσα στην συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες παρατάσεις της. 
 

5.4 Για κάθε ηµερολογιακή µέρα υπέρβασης, των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών περαίωσης 

των σταδίων του έργου και για αριθµό ηµερολογιακών ηµερών µέχρι 20% της διάρκειας κάθε 

προθεσµίας, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε 10% της µέσης 

ηµερησίας αξίας του έργου. 
 

5.5 Για την χορήγηση παράτασης απαιτείται έγκαιρη αίτηση του αναδόχου ώστε το σχετικό αίτηµα 

να εγκριθεί µέσα στην αρχική συµβατική προθεσµία. 
 

5.6 Παράταση των προθεσµιών γίνεται µόνον ύστερα από έγκριση της προϊσταµένης του έργου 

αρχής, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό 

διάστηµα ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσµίας του έργου και όχι µικρότερο των τριών 

(3) µηνών (παρ. 7 άρθρο 147 Ν. 4412/2016). 
 

5.7 Η συνολική προθεσµία υπολογίζεται µε βάση την αρχική συµβατική προθεσµία και τις τυχόν 

παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου µέσα στην αρχική 

συµβατική προθεσµία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
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Άρθρο 6 Έκπτωση του Αναδόχου 
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες 

µε τη σύµβαση ή τον νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει µία από τις  

παρακάτω περιπτώσεις: 

6.1 Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της συµβάσεως: 

• την έναρξη των εργασιών ή 

• την υποβολή αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση. 
 

6.2 Υπερβεί, µε υπαιτιότητα του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον προβλεπόµενο στη 

σύµβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης. 
 

6.3 Υπερβεί µε υπαιτιότητα του, κατά δύο τουλάχιστον µήνες, έστω και µια αποκλειστική προθεσµία 

του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Κατ’ εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά 

ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις 

εκατό (80%) του συµβατικού αντικειµένου, όπως έχει διαµορφωθεί µε τις τυχόν υπογραφείσες 

συµπληρωµατικές συµβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσµιών προς το 

συµφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Η 

παράταση χορηγείται στη περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιµών και µε επιβολή των 

προβλεπόµενων ρητρών στις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016. 

Η περίπτωση 6.3 εφαρµόζεται αναλογικά και στην περίπτωση παραβίασης των ενδεικτικών 

προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. 
 

6.4 Οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιµοποιεί δεν 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει 

να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µία φορά, η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 

4412/2016, για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει απορριφθεί, στα πλαίσια 

της εφαρµογής των διατάξεων αυτών η ένσταση του αναδόχου. 
 

6.5 Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα σχέδια ή παραλείπει συστηµατικά την τήρηση των 

κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία 

έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δυο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων 

προειδοποιήσεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. 
 

6.6 ∆ιαπιστωθεί ότι προσκόµισε πλαστή εγγυητική επιστολή (άρθρο 160 παρ. 2 στ του Ν. 

4412/2016 και Εγκύκλιος 11/16-5-2012 ΥΠΟΜΕ∆Ι ).   
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 Άρθρο 7 Πειθαρχικές ευθύνες ∆ιοικητικών οργάνων 

Η υπαίτια παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας από όργανα του Φορέα κατασκευής του έργου 

αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα. 

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των οργάνων της ∆ιοίκησης περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 

141 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 8 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου και ευθύνες 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής των έργων να παρακολουθεί αυτό 

προσωπικά εφόσον είναι της ειδικότητάς του ή µε ειδικά εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, 

αντίστοιχου προς το αντικείµενο ειδικότητας διπλωµατούχο µηχανικό ή πτυχιούχο µηχανικό ΤΕ 

κατάλληλο από απόψεως εµπειρίας κ.λπ. για τα υπ' όψη έργα, τον ορισµό του οποίου θα πρέπει να 

εγκρίνει και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 

8.1 Ο ανάδοχος, ή ο διευθύνων αντί αυτού, του έργου, υποχρεούται να συνοδεύει, κατά τις 

µεταβάσεις στα έργα τον επιβλέποντα, διευθύνοντα ή επιθεωρούντα αυτά τεχνικό υπάλληλο 

της Υπηρεσίας. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή όλου του 

συµβατικού αντικειµένου χωρίς έγκριση. 
 

8.2 Ο ανάδοχος εκτός από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ευθύνεται και για κάθε ζηµία που 

γίνεται στον κύριο του έργου ή σε οποιοδήποτε τρίτον. 

Τα χρησιµοποιούµενα από τον εργολάβο υλικά για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι αρίστης 

ποιότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ)», στις εγκύκλιες 

διαταγές του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς επίσης και στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016. Τα δοκίµια 

θα λαµβάνονται παρουσία του επιβλέποντα και του αναδόχου, θα παραδίδονται δε παρουσία του 

επιβλέποντα ή εκπροσώπου του ∆ήµου στο εργαστήριο δοκιµών υλικών της Περιφερείας Κ.  

Μακεδονίας ή άλλο διαπιστευµένο εργαστήριο που θα επιλεγεί, σύµφωνα µε πρόταση που θα  

υποβάλλει ο ανάδοχος για εργαστήριο που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα, µετά από έγκριση από την 

Υπηρεσία. ∆οκίµια που παίρνονται απουσία του επιβλέποντα ή προσκοµίζονται στο εργαστήριο από τον 

ανάδοχο δεν γίνονται αποδεκτά. Τις σχετικές δαπάνες των δοκιµίων όπως επίσης και τις δαπάνες 

αποκατάστασης των βλαβών (π.χ. οπών) που πιθανόν να προκύψουν από τη λήψη τους επιβαρύνεται  

ο ανάδοχος. 
 

8.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επάρκεια σε εργατικά χέρια και µηχανικά µέσα και εν 

ανάγκη να εφαρµόζει και νυχτερινά συνεργεία και εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες για την 

καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου, χωρίς για το λόγο αυτό να δικαιούται καµιάς 

προσθέτου αποζηµιώσεως. Η Υπηρεσία µπορεί σε κάθε στιγµή να ζητήσει από τον ανάδοχο την 

αύξηση των συνεργείων του και τον αριθµό των απασχολουµένων µηχανικών µέσων αν κρίνει 

ότι ο αριθµός προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε 

όλους τους κανόνες της τέχνης. Οι χρησιµοποιούµενοι, από τον ανάδοχο, τεχνίτες πρέπει να
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είναι αναγνωρισµένης ειδικότητας και εµπειρίας. Η Υπηρεσία µπορεί να διατάξει την 

αντικατάσταση ή την άµεση αποµάκρυνση των απειθών, ανικάνων ή µη τιµίων τεχνιτών, 

εργατών ή οποιουδήποτε άλλου από το προσωπικό του εργολάβου. Αν κατά την διάρκεια της 

κατασκευής του έργου ο ανάδοχος αντιµετωπίσει συνθήκες ή εµπόδια που δεν είχαν 

προβλεφθεί από τη σύµβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, 

υποβάλλοντας συγχρόνως και προτάσεις για την αντιµετώπιση τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται 

να συµµορφωθεί προς τις διαταγές της Υπηρεσίας, εφαρµοζοµένων σε περίπτωση διαφωνίας 

των διατάξεων του άρθρου 174 του Ν. 4412/2016. 
 

8.4 Ο ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται για οποιαδήποτε βλάβη, φθορά ή απώλεια υλικών, που θα 

συµβεί εκτός του συµβατικού χρόνου περαιώσεως του έργου. 
 

8.5 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται όπως µε δικές του δαπάνες εγκαταστήσει στο εργοτάξιο όλα τα 

προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής των άρθρων 109 και 110 του Π∆ 1073/1981. 
 

8.6 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να µεριµνήσει για την 

ανεύρεση προς χρησιµοποίηση πηγών λήψεως αδρανών υλικών ή άλλων υλικών (άρθρο 138 παρ. 

10 του Ν. 4412/2016) καθώς και για την έκδοση κάθε κατά νόµο αδείας (εκτός της αδείας της 

απαιτουµένης για την ανέγερση οικοδοµής) καθιστάµενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος 

για κάθε παράβαση των διατάξεων περί της εκτελέσεως των εργασιών, που ισχύουν. 
 

8.7 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών από άλλους 

εργολάβους που χρησιµοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες , που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στο συµβατικό του αντικείµενο και διευκολύνει αυτή, µε τα χρησιµοποιούµενα 

απ' αυτόν µέσα (ικριώµατα κ.λπ.) και να ρυθµίζει έτσι τη σειρά εκτελέσεως των εργασιών, ώστε να 

µη παρεµβάλλεται απ' αυτόν κανένα εµπόδιο στις εκτελούµενες εργασίες από τον κύριο του έργου 

ή άλλους εργολάβους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται µε τα συνεργεία ή µε 

τους εργολάβους των ΟΚΩ που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές περιοχής του έργου 

(παρ. 13 άρθρο 138 του Ν. 4412/2016). 
 

8.8 Ο ανάδοχος πάντοτε φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά και µέσα 

οποιασδήποτε φύσεως, των Ο.Τ.Α. ή του ∆ηµοσίου, καθώς επίσης και τις εκτελούµενες απ' αυτόν 

εργασίες. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότου για την περίφραξη ή την απαιτουµένη ειδική φύλαξη 

της περιουσίας αυτής, θα εκτελείται από τον εργολάβο χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση. Σχετικές 

διαταγές της Υπηρεσίας εκτελούνται από τον εργολάβο και σε αντίθετη περίπτωση τα µέτρα 

προστασίας φυλάξεως ή διατηρήσεων λαµβάνονται από τον εργοδότη ∆ήµο ή Κοινότητα και οι 

σχετικές δαπάνες καταλογίζονται στον εργολάβο.                        .
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8.9 Ο εργολάβος οφείλει να παίρνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την προστασία και διαφύλαξη 

όλων των κοινωφελών κάθε φύσεως έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούµενα έργα για την 

πρόληψη ζηµιών ή διακοπή της λειτουργίας τους. Ζηµίες που έγιναν από αµέλεια του εργολάβου, 

επανορθώνονται αµέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση των ζηµιών γίνεται 

από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του εργολάβου. 
 

8.10 Ο εργολάβος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως 

δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις, που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφ' όσον η 

βλάστηση αυτή δεν παρεµποδίζει την εκτέλεση του έργου, κατά την κρίση του εργοδότη. Ο 

εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, θάµνων και 

καταστροφή φυτείας που θα προκληθεί από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων, την εναπόθεση 

υλικών κ.λπ. 
 

8.11 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, όπως προ της 

παραδόσεως προς χρήση του όλου έργου ή κάθε τµήµατός του, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από 

τους γύρω χώρους τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά, προσωρινές 

εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λπ. καθώς επίσης να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους ήταν 

αποτιθέµενα ή εγκατεστηµένα κ.λπ. 
 

8.12 Οι δραστηριότητες του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου υπόκεινται στον έλεγχο της 

επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η οποία αν κρίνει ότι ο ρυθµός εκτελέσεως τους δεν ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της συµβάσεως για τη διασφάλιση της εµπρόθεσµου αποπερατώσεως του έργου ή των 

τµηµάτων αυτού µπορεί να διατάξει την λήψη µέτρων για την επίσπευση της εκτελέσεως του 

έργου. Η µη άσκηση του παραπάνω ελέγχου της επιβλέπουσας Υπηρεσίας δεν απαλλάσσει τον 

ανάδοχο από τις συµβατικές του υποχρεώσεις για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου (άρθρο 138 

παρ. 8 του Ν. 4412/2016). 
 

8.13 Προσωρινά κτίσµατα, εργαστήρια, γραφεία κ.λπ. µπορούν να κατασκευασθούν από τον 

εργολάβο χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του εργοδότου. Τα προσωρινά αυτά κτίσµατα και 

έργα θα παραµείνουν στην κυριότητα του εργολάβου και θα αφαιρούνται µε δαπάνες του µετά την 

αποπεράτωση του έργου. Στην περίπτωση που τα κτίρια θα γίνουν µε υλικά του εργοδότου, θα 

παραµείνουν στην ιδιοκτησία του. Με έγκριση του εργοδότου τα κτίρια και έργα µπορούν να 

εγκαταλείπονται και να µη χρειάζεται η αφαίρεση τους. 
 

8.14 Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να προµηθεύει και να συντηρεί µε δικές του δαπάνες 

κατάλληλες εγκαταστάσεις υδρεύσεως, που θα εξασφαλίζουν επαρκή παροχή νερού για τα έργα και 

τις ανάγκες του προσωπικού.                                                 .
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8.15 Ο εργολάβος επίσης είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για 

την λειτουργία των εγκαταστάσεων του και για χρήση των εργαζοµένων σε νυχτερινές εργασίες 

κ.λπ. 
 

8.16 Ο ανάδοχος, µε βάση τα οριζόµενα στον ΚΑΝ (ΕΕ) 1306/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισµό 

(ΕΕ) 808/2014, σε ότι αφορά τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να 

αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων, υποχρεούται 

µε την υπογραφή της σύµβασης και µε δαπάνες του να προµηθευτεί και να τοποθετήσει, στέρεα 

και καλαίσθητη, µία (1) πινακίδα πληροφόρησης µε τα στοιχεία του έργου σε περίοπτη θέση στο 

εργοτάξιο. Η πινακίδα θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες και υποδείγµατα περί 

δηµοσιότητας που είναι αναρτηµένα στον διαδικτυακό τόπο της «Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» www.pepkm.gr. 
 

8.17 Σε κατάλληλο σηµείο, για σηµειακά έργα, και στην αρχή και στο τέλος για γραµµικά έργα, 

και σε εµφανείς θέσεις ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικά του έξοδα να τοποθετήσει πινακίδες, οι 

οποίες θα αναγράφουν τον τίτλο της αρχής που εκτελεί τα έργα, την ονοµασία του εκτελούµενου 

έργου, τον χρηµατοδότη, την επωνυµία του Αναδόχου, του Μελετητή και της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. 
 

8.18 Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του αναδόχου, για την ικανοποίηση των όρων 

αυτού του άρθρου η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του αναδόχου, αν  

τούτο απαιτείται σε βάρος και για λογαριασµό του. Η υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό 

όταν ο ανάδοχος αµελήσει και αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. 

Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών (ενεργειών 

από την υπηρεσία), η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική 

συµπεριφορά του αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µια από τις οποίες  

είναι η επιβολή προστίµων. 
 

8.19 Οι απαιτούµενες εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού εκτροπών ή παρακάµψεων της 

κυκλοφορίας για την κατασκευή αγωγών θα εκτελούνται βάσει µελέτης συντασσόµενης από τον 

Ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή) και εγκρινόµενης από την Υπηρεσία. 
 

8.20 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος (χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή) να συντάξει και να υποβάλει στην 

Υπηρεσία, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το Μητρώο του έργου, σύµφωνα µε τις παρ. 2 & 3 

του άρθρου 136 του ν. 4070/12. 
 

8.21 O ανάδοχος οφείλει (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 12/2013): 
 

Για τη διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών και αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης
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τεχνικών υποδοµών ή κτιριακών έργων (AEKK) που προέρχονται από δηµόσια έργα θα πρέπει να 

κατατίθεται στην επιβλέπουσα του έργου Υπηρεσία, µετά την αποπεράτωση των εργασιών 

διαχείρισης, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής 

διαχείρισης, όπου θα αναγράφεται και η δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων και τα ακριβή 

στοιχεία σχετικά µε τις κατηγορίες και τις ποσότητες των ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν, βάσει των 

σχετικών παραστατικών (∆ελτίων Αποστολής, Τιµολογίων κλπ) που τηρούνται στο αρχείο του εν 

λόγω συστήµατος.Η διαχείριση των ΑΕΚΚ τα οποία, σύµφωνα µε την την παρ. 2 του άρθρου 2 της 

υπ’αριθµ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση , χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την διαχείριση 

των επικινδύνων αποβλήτων. 

 

Άρθρο 9 Ευθύνες Εργολάβου 

∆ιευκρινίζεται ότι, τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των 

έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος αυτών, οι δε κάθε φύσεως έλεγχοι που θα γίνουν από 

την Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο της ευθύνης αυτής. Ο ανάδοχος είναι καθ' ολοκληρία 

υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, την χρησιµοποίηση αυτών και 

γενικά εκτέλεση της εργασίας κατά τους όρους της παρούσης, των οικείων Τεχνικών 

Προδιαγραφών και λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων. 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται 

στη µη λήψη απαραίτητων µέτρων ασφαλείας και πληµµελή σήµανση των εκτελουµένων έργων, 

από τον ίδιο, τους υπεργολάβους του ή και του προσωπικού του. 
 

Άρθρο 10 Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – Χαράξεις - Τοπογραφικά 
διαγράµµατα Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών 

Πριν την έναρξη εκσκαφών ή την κατασκευή επιχωµάτων (µετά την αφαίρεση της φυτικής γης) ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για τη λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

Ο ανάδοχος πριν αρχίσει κάθε µόνιµη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωµένο 

σύστηµα υψοµετρικών αφετηριών (repers). 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν την προσωρινή 

παραλαβή του έργου να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην 

υπηρεσία και σε ηλεκτρονική µορφή εκτός από τα αναφερόµενα στο άρθρο 151 του Ν. 4412/2016, 

επιµετρητικά τεύχη και στοιχεία και τα εξής: 

• τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:200 ή 1:1000 ή 1:500 της τελικής διάταξης των 

κατασκευών µε υψοµετρικές και οριζοντιογραφικές ενδείξεις.
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• Ακριβή διαγράµµατα σε κλίµακα 1:50 ή 1:100 θεµελιώσεων-ξυλοτύπων (κατόψεων και 

τοµών) µε τον οπλισµό, στα οποία θα αναγράφονται τα πραγµατικά στοιχεία των επί 

µέρους τµηµάτων, όπως βάθη, διαστάσεις, θέσεις, διατοµές, κ.λ.π πλήρως ανταποκρινόµενα 

µε τα πραγµατικώς εκτελεσθέντα έργα. 

• Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίµακα 1:50. 

• Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων σε κλίµακα 1:50 όπως ακριβώς εκτελέστηκαν 

και οριζοντιογραφία σε κλίµακα 1:500 ή 1:200 όπου θα σηµειώνεται η θέση, το µέγεθος, τα 

βάθη τοποθέτησης κ.λ.π. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του έγχρωµες και 

ασπρόµαυρες φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών, κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις 

εκτέλεσης του έργου και µετά το πέρας των εργασιών σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 

Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές, θα εκτυπώνονται σε δύο 

αντίγραφα κάθε µια σε µεγέθυνση 18 Χ 27 και θα παραδίδονται και σε ψηφιακή µορφή. 
 

Άρθρο 11 Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγµάτων υλικών 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος δέκα (10) ηµέρες πριν την έναρξη κάθε εργασίας να προσκοµίσει 

στην υπηρεσία, για προέγκριση της παραγγελίας, του δείγµατος όλων των βασικών υλικών και του 

εξοπλισµού που ενσωµατώνονται στο έργο καθώς και όλα τα τεχνικά στοιχεία (προέλευση, 

διαφηµιστικά τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας κ.τ.λ.). 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση 

των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος επί της αξίας 

τους, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 

Ο εργολάβος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που 

παραδίδονται σε αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο µε πρωτόκολλο, µετά δεν την 

παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµιά ή 

απώλεια που τυχόν θα συµβεί στα υλικά αυτά. 

Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη συντήρησης 

του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 12 Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των αρµοδίων ΟΚΩ, να 

αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάµενους, στην περιοχή έργων, αγωγούς ύδρευσης, 

αποχέτευσης, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ. οι οποίοι εµπλέκονται µε το έργο. 

Η επαλήθευση και συµπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται στη λήψη οδηγιών και 

πληροφοριών από τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, φυσικό αέριο κ.τ.λ.) 

για τυχόν αγωγούς ή καλώδια στις θέσεις των έργων, καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή 

προσδιορισµού τούτων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, όπως και στην µετέπειτα
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προστασία των προς αποφυγή ζηµιών, ή αποκατάσταση ή αποζηµίωση η οποία θα βαρύνει 

αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Όσον αφορά τους αγωγούς φυσικού αερίου απαιτείται προληπτική διερεύνηση της ύπαρξης 

αγωγών αερίου στη θέση εκτέλεσης εργασιών και η ανάληψη συγκεκριµένων επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται και στη Υ.Α. ∆3/Α/20701 (ΦΕΚ 1712/26.11.06), µε σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων πρόκλησης βλαβών σε υφιστάµενους αγωγούς. Για το σκοπό αυτό 

απαιτείται έγκαιρη έγγραφη ενηµέρωση της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και αίτηση σχεδίων των 

εγκαταστάσεων, στις περιοχές όπου υπάρχουν δίκτυα και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. 
 

Άρθρο 13 Παροχή ηλεκτρισµού, νερού 
Για µόνιµα έργα, ο ανάδοχος υποχρεούται µε ευθύνη, µέριµνα, και δαπάνη του να διεκπεραιώσει  

τις διαδικασίες σύνδεσης των µόνιµων έργων µε τα δίκτυα ΟΚΩ. 

Οι δαπάνες των παραπάνω παροχών και συνδέσεων προς τους δικαιούχους οργανισµούς βαρύνει 

τον ΚτΕ που τις καταβάλλει είτε απευθείας στους οργανισµούς είτε στον ανάδοχο, στην περίπτωση 

που ο τελευταίος έχει ήδη προκαταβάλλει το σύνολο ή µέρος αυτών, µόνο µετά από την 

προσκόµιση των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων και λοιπών νοµίµων αποδεικτικών εγγράφων. 

 
Άρθρο 14 Χρονοδιάγραµµα κατασκευής 

Ο ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες είναι υποχρεωµένος µέσα σε 

δεκαπέντε (15) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλλει στην 

υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου 

και στη συγκεκριµένη περίπτωση ανά µήνα τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το 

χρονοδιάγραµµα συντάσσεται (σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 145) που περιλαµβάνει την πιο 

πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και 

σχετική έκθεση. 

Η ∆/νουσα υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του 

αναδόχου σχετικά µε την σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων ανάλογα µε τις δυνατότητες 

χρονικής κλίµακας, των πιστώσεων και µέσα στα όρια των συµβατικών προθεσµιών. 

Η έγκριση γίνεται σε δεκαπέντε (15) µέρες από την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος. Αν η 

έγκριση, δεν γίνει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει 

γραπτά η ∆/νουσα υπηρεσία διευκρινήσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα 

θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, εφόσον βέβαια τηρεί τα συµβατικά τεύχη και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. 

Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι ποσότητες των 

εργασιών ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 145 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

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.τ.λ. για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν την αξιοπιστία των προτεινόµενων 

προτάσεων.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του 

χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα στην περίπτωση που κάποια εργασία 

ξεφύγει από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία ή οι παραπάνω 

τασσόµενες ενδεικτικές ή τµηµατικές προθεσµίες αποπεράτωσης του όλου έργου. 

Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις 

του αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από τη επίβλεψη και σε περίπτωση 

καθυστέρησης ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 

145 παρ. 2 και 160 του Ν. 4412/2016. 

Επίσης έκπτωτος µπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του 

για την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 

4412/2016 και γενικότερα για τη µη τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων και τη µη 

συµµόρφωση µε τη σύµβαση και τις έγγραφες εντολές της υπηρεσίας. 
 

Άρθρο 15 Αυξοµειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες 
15.1 Σε περίπτωση ανάγκης εκτελέσεως συµπληρωµατικών εργασιών που δεν προβλέπονται στο 

συµβατικό τιµολόγιο ούτε στην αρχικά αναφερθείσα σύµβαση ισχύει το άρθρο 156 του Ν. 

4412/2016. 

15.2 Για τις συµπληρωµατικές εργασίες θα κατατεθεί συµπληρωµατική εγγύηση όπως προβλέπεται 

από το άρθρο 72 παρ. 2 εδ. β) του Ν. 4412/2016. 

15.3 Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

156 του Ν. 4412/2016. 

Προκειµένου να εκτελεσθούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη ο 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων 

Εργασιών.(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) 

Για τις νέες τιµές θα εφαρµοστεί ο νέος κανονισµός περιγραφικών τιµολογίων εργασιών για 

δηµόσιες συµβάσεις έργων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'  1746/19-05- 

2017). 
 

Άρθρο 16 Αναθεώρηση τιµών 
Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 153 

του Ν. 4412/2016. 

Σε κάθε λογαριασµό για τον προσδιορισµό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται Πίνακας ∆ιαχωρισµού 

των Εργασιών εφόσον ζητηθεί από τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία. 
 

Άρθρο 17 Τεύχη καταµετρήσεως-Αφανείς εργασίες-Χαρακτηρισµοί 
Ο επιβλέπων σε κάθε επίσκεψή του στο έργο καταµετρά τις εργασίες που εκτελέσθηκαν από την 

προηγούµενη επίσκεψή του, µαζί µε τον εκπρόσωπο του αναδόχου που καταχωρούνται σε 

επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν (Βιβλίο Καταµετρήσεων), υπογράφονται και από τα δύο µέρη και 

καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. 
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Για κάθε εργασία που δεν µπορεί να καταµετρηθεί ή να ελεγχθεί κατά την παραλαβή θα 

συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών. Ως αφανείς εργασίες αναφέρονται 

ενδεικτικά οι εκσκαφές θεµελίων, γενικές εκσκαφές, σωληνώσεις, σιδηροί οπλισµοί, καθαιρέσεις 

κ.λπ., καθώς και κάθε άλλη εργασία που δεν είναι εµφανής και καταµετρήσιµη στην τελική µορφή 

του έργου. 

Στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών περιλαµβάνονται οι υπολογισµοί, τα σκαριφήµατα και 

διαγράµµατα για την πλήρη επιµέτρηση των εκτελεσθέντων εργασιών. 

Αν οι εργασίες που εκτελέσθηκαν έχουν µικρότερες διαστάσεις των συµβατικών τότε, αν γίνουν 

τελικά δεκτές από την υπηρεσία, τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών θα συνταχθούν µε βάση τις 

µικρότερες πραγµατικές διαστάσεις. 

Αν ο επιβλέπων κατά την µετάβασή του στο έργο διαπιστώσει ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, 

στις διαστάσεις του έργου οι οποίες µπορούν να επιδράσουν δυσµενώς την συµπεριφορά του 

έργου προβαίνει στη εφαρµογή των προβλεπόµενων από τη µελέτη διαστάσεων. 

Αν από τη σύµβαση προβλέπονται κονδύλια για τον προσδιορισµό των επί µέρους ποσοτήτων των 

οποίων απαιτείται η ποσοστιαία κατανοµή, η επιµέτρηση θα γίνεται ύστερα από τον προσδιορισµό των 

ποσοστών κατανοµής (χαρακτηρισµό εργασιών). Ο χαρακτηρισµός των εργασιών θα γίνει κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, πριν οι εργασίες αυτές γίνουν αφανείς. Ο χαρακτηρισµός θα γίνει 

από επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 παρ.4 του Ν. 4412/2016. Η σύνταξη και η 

υπογραφή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών δεν περιορίζει τις αρµοδιότητες της υπηρεσίας και 

της επιτροπής παραλαβής του έργου για τον έλεγχο των ποσοτήτων µε επιτόπιο έλεγχο. 

 
Άρθρο 18 Πιστοποιήσεις-Πληρωµές 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 150 

του Ν. 4412/2016. 

Οι λογαριασµοί σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 συντάσσονται από τον ανάδοχο και 

συνοδεύονται από αναλυτική επιµέτρηση κατά άρθρο των πλήρως εκτελεσθεισών εργασιών όπως 

αυτές καθορίζονται από το συµβατικό τιµολόγιο ή τις εγκριθείσες νέες τιµές µονάδας. Οι λογαριασµοί  

θα εκδίδονται ανάλογα µε την ολική δαπάνη του έργου, την προθεσµία εκτέλεσης και τη πρόοδο του 

και σε χρονικά διαστήµατα ενός µηνός. Οι λογαριασµοί θα εκδίδονται για το 20% κατά µέγιστο του 

συµβατικού αντικειµένου και δεν θα περιλαµβάνουν ηµιτελείς εργασίες. Στην ολική αξία του 

λογαριασµού θα γίνεται κράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών και 

δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας των προσκοµισθέντων στο εργοτάξιο υλικών. 

Στους εκδιδόµενους λογαριασµούς οι πληρωµές για εργασίες επί τη βάσει τιµών µονάδας µε 

ποσοστό ΓΕ και ΟΕ υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα, περιλαµβανοµένων 

και των κατωτέρω: 

• Φόρος ∆ηµοσίου (προπληρωµή κατά νόµο) 3% 

• Κράτηση 0,06% του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011), όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-4-2012), και µε το
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άρθρο 375 παρ. 7 του ν. 4412/2016, υπέρ τη Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων. 

• Εφόσον δεν έχουν περιέλθει στη υπηρεσία αποτελέσµατα δοκιµών (3Α, σκυρόδεµα, 

ασφαλτικό κ.λπ.) γίνεται κράτηση στην αξία των πληρωµών σε ποσοστό 30% η οποία 

αποδίδεται µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων των δοκιµών. 

• Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίµων κ.λπ. [κατά τους όρους 

αυτής της ΕΣΥ και των λοιπών όρων δηµοπράτησης (ΤΣΥ κ.λπ.)] αυτές θα αποµειώνουν το 

πιστοποιούµενο ποσό. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 13 του Π.∆. 

171/87 και η υπόλοιπη κείµενη Νοµοθεσία. 

 
Άρθρο 19 Μελέτη των συνθηκών του έργου 
Ο ανάδοχος µε την υποβολή της προσφοράς του, αποδέχεται ότι µελέτησε πλήρως τη φύση και 

την τοποθεσία του έργου και τις γενικές και τοπικές συνθήκες που ισχύουν στην περιοχή. Οι 

συνθήκες αυτές αναφέρονται κυρίως στην ανεύρεση για χρησιµοποίηση πηγών λήψεων αδρανών 

υλικών, στις µεταφορές, στη διάθεση, διαχείριση και επαναποθήκευση υλικών, στην ύπαρξη 

εργατικού δυναµικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπέλασης στο ευµετάβλητο των 

καιρικών συνθηκών, στη διαµόρφωση και άλλων φυσικών συνθηκών, στη διαµόρφωση και 

κατάσταση του εδάφους, στο είδος την ποιότητα και την ποσότητα των υπογείων ή υπέργειων 

υλών που µπορεί να χρειαστούν πριν από την έναρξη ή και κατά την πρόοδο των εργασιών και 

γενικότερα σε οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία είναι δυνατόν να επηρεάσουν µε οποιοδήποτε 

τρόπο τις εργασίες ή το κόστος τους σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

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 κατασκευής του. 

Αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του 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 του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία, γύρω από τους όρους που 

προαναφέρθηκαν, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωση του µε τους 

όρους της σύµβασης. 
 

Άρθρο 20 Αρτιότητα των κατασκευών - Μελέτη του έργου - Τροποποιήσεις Μελέτης 

Ο καθορισµός από τα στοιχεία της Μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των 

προδιαγραφών για την εκτέλεση των εργασιών δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση 

να πάρει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων κατασκευών. 

Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα 

σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχειά της εργολαβίας ή από οδηγίες ή διαταγές της υπηρεσίας 

κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς τη κατασκευή, την
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αντοχή και καλή εµφάνιση του όσο και ως προς την άµεση σύνδεση του µε τα υπόλοιπα τµήµατα 

του έργου. 

Ο ανάδοχος πριν την εφαρµογή της Μελέτης είναι υποχρεωµένος να επαληθεύσει όλα τα στη 

διάθεση του στοιχεία της Μελέτης και να εκτελέσει τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες κ.λπ. 

προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια του έργου, και σε περίπτωση 

ασυµφωνίας ή λάθους να ζητήσει έγκαιρα εγγράφως από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, 

χωρίς να έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή του 

εργοδότη. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην συµπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η 

Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του. 
 

Άρθρο 21 Ηµερολόγιο - Αποτύπωση – Μητρώο 

Ηµερολόγιο του Έργου: Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ανελλιπώς διπλότυπο ηµερολόγιο του 

έργου, το οποίο θα ενηµερώνεται καθηµερινά ενυπόγραφα απ' αυτόν, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

Επίβλεψης (άρθρο 146 του Ν. 4412/2016). Με την ολοκλήρωση κάθε βασικού τµήµατος του έργου 

το πρωτότυπο του ηµερολογίου θα παραδίδεται στον επιβλέποντα ή στο αρµόδιο όργανο της 

επίβλεψης. Τα φύλλα που αντιστοιχούν σε κάθε τέτοιο τµήµα θα κατατίθεται τµηµατικά µετά την 

περαίωση του έργου στο φάκελο του έργου ως συνοδευτικό του αρχείου αυτού. Τα πρωτότυπα 

φύλλα του ηµερολογίου, αφού υπογραφούν, επιστρέφονται στον Ανάδοχο. 

Ο τρόπος επιµετρήσεων βασίζεται στο περιεχόµενο των αντιστοίχων άρθρων του Τιµολογίου της 

Μελέτης και των διατάξεων της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Ο Ανάδοχος κατασκευής, είναι υποχρεωµένος να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία µετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών το Μητρώο του έργου. 

Το Μητρώο του έργου, θα συνταχθεί σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ. 

38108 /ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1956Β/7-06-2017) “Περιεχόµενο του Μητρώου 

Έργου”. 
 

Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου θεωρείται ουσιώδες 

ελάττωµα του έργου. 

Τέλος, το κάθε Π.Π.Α.Ε. που συνοδεύεται από τις επιµέρους επιµετρήσεις θα πρέπει να 

συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα σχέδια των κατασκευασµένων έργων. 
 

Άρθρο 22 Πρόγραµµα Ποιότητος 

1. Γενικά 

1.1 Το Πρόγραµµα Ποιότητας έργου απαιτείται για έργα που ο προϋπολογισµός υπερβαίνει το 

ανώτατο όριο για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 2
ης 

τάξης σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του άρθρου 158 του Ν. 4412/2016, των αποφάσεων ∆ΕΕΠ/014502/13-10-2000 (Φ.Ε.Κ. 

Β1265) και ∆ΙΠΑ∆/014501/1-7-2003 (Φ.Ε.Κ. Β 928) του Υφ.ΠΕΧΩ∆Ε και των συµβατικών τευχών.
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1.2 Ο ανάδοχος θα λειτουργεί µε τεκµηριωµένες διαδικασίες ελέγχου της σύµβασης ώστε να 

διασφαλίζεται η πραγµατοποίηση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

1.3 Τα Προγράµµατα Ποιότητας θα εφαρµοστούν σε όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την 

ποιότητα του ολοκληρωµένου έργου. 

1.4 Ο ανάδοχος θα ορίσει, αναφέροντας στην Υπηρεσία, ένα άτοµο και έναν αναπληρωτή του που 

θα είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση εφαρµογής Προγράµµατος Ποιότητας του έργου. 

1.5 Ο ανάδοχος εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης θα υποβάλλει στην 

Υπηρεσία προσχέδιο του Προγράµµατος Ποιότητας του έργου προκειµένου εντός δεκαπέντε (15) 

ηµερών να συµφωνηθεί η δοµή και το περιεχόµενο. 

Εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της συµβάσεως ο ανάδοχος θα υποβάλει, σε δύο (2) 

αντίγραφα, το Πρόγραµµα Ποιότητας για τις συµβατικές του υποχρεώσεις υλοποίησης του έργου, 

για έλεγχο, σχολιασµό, και έγκριση η οποία θα πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ηµερών από της 

υποβολής του. Το Πρόγραµµα αυτό οφείλει να είναι συµβατό µε το χρονοδιάγραµµα και θα 

περιλαµβάνει τους πόρους και τις µεθοδολογίες (ποιός, τι, πότε, πού) κατασκευής του έργου 

(περιγραφή φάσεων ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, καθορισµό τρόπου 

οργάνωσης, διοίκησης και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης στοιχείων κατά την 

κατασκευή ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας δηλαδή να είναι δυνατή η εκ των 

υστέρων αναζήτηση όλων των στοιχείων για ένα συγκεκριµένο τµήµα του έργου). 

1.6 Το Πρόγραµµα Ποιότητας πρέπει να ορίζει τις επιµέρους ευθύνες, τα σηµεία προς επιθεώρηση 

και έγκριση και τις µεθόδους αναφοράς. 

1.7 Το Πρόγραµµα Ποιότητας για τα έργα θα καλύπτει το σύνολο των εργασιών και 

δραστηριοτήτων καθώς και επιµέρους τµηµάτων. Θα περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

• Οργανόγραµµα εργοταξίου 

• Υποπρογράµµατα ενεργειών ανά φάση κατασκευής, µε επισήµανση των Σηµείων Αναµονής 

Έγκρισης και των Σηµείων Παρουσίας της επίβλεψης, καθώς και αντίστοιχων εντύπων 

καταγραφής των ελέγχων. 

• Λεπτοµερές Πρόγραµµα (χρονοδιάγραµµα) διαδικασιών. 

• ∆ιαδικασίες ελέγχου της σύµβασης από τις οποίες θα διασφαλίζεται η δυνατότητα του 

αναδόχου να ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

• Καθορισµό των απαραίτητων πόρων (προσωπικό, υλικά, εξοπλισµός) για την ολοκλήρωση 

του έργου. 

• Εκθέσεις Μεθοδολογίας που περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες κατασκευαστικών 

δραστηριοτήτων ελέγχου ποιότητας. 

• Πρόγραµµα επιθεώρησης και δοκιµών υλικών εµπορίου και υπεργολαβικών δραστηριοτήτων 

εκτός εργοταξίου. 

• ∆ιαδικασίες για καταγραφή όλων των αλλαγών στις εργασίες και τα υλικά σε σχέση µε τις 

συµβατικές υποχρεώσεις και για τη διαχείριση δραστηριοτήτων µη συµµόρφωσης καθώς και 

διορθωτικών δραστηριοτήτων. 
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• Αρχειοθέτηση όλων των παραπάνω και διαδικασίες αναφοράς στα παραπάνω αρχεία. 
 

2. Υποπρόγραµµα ∆οκιµών Ελέγχου Ποιότητας 

2.1 Το Υποπρόγραµµα ∆οκιµών Ελέγχου Ποιότητας που είναι µέρος του προγράµµατος ποιότητας, 

θα αναφέρεται στα ανεξάρτητα τµήµατα των κατασκευών / εξοπλισµού και θα είναι σε συµφωνία 

µε τα συµβατικά τεύχη του έργου. 

Το Υποπρόγραµµα θα περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

2.1.1 .Όλες τις λεπτοµέρειες των διαδικασιών και µεθόδων δειγµατοληψίας, δοκιµών και ελέγχων. 

2.1.2. Συσχετισµό µε τις σχετικές προδιαγραφές και τα κριτήρια αποδοχής. 

2.1.3 Χρονικό καθορισµό των δραστηριοτήτων σχετικά µε: 

•  τις δειγµατοληψίες 

•  τους ελέγχους / δοκιµές 

•  τις εγκρίσεις από την Επίβλεψη 

•  την υποβολή στην Επίβλεψη των αποτελεσµάτων (ελέγχων Ι δοκιµών υλικών και 

κατασκευών) και των υπαρχόντων πιστοποιητικών ποιότητας/καταλληλότητας υλικών και 

έτοιµων προϊόντων 

2.1.4 Τα εργαστήρια ελέγχου 

2.1.5 Τους υπευθύνους µηχανικούς 

2.1.6 Κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία 

2.2 Ο χρονικός καθορισµός των παραπάνω δραστηριοτήτων θα είναι σύµφωνος µε το 

Χρονοδιάγραµµα του Έργου. 

3. Εργαστήριο Eργοταξίου 

3.1 Οι δαπάνες για την εγκατάσταση, συντήρηση, εξοπλισµό και λειτουργία, καθώς και για την 

τελική αποµάκρυνση του εργαστηρίου, εφόσον εγκαταστήσει τέτοιο επιτόπου του έργου, θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνονται ανοιγµένα στην προσφορά του. Όλες οι 

απαιτούµενες δειγµατοληψίες και εργαστηριακές δοκιµές είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο είτε σε 

άλλα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία εργαστήρια θα γίνονται µε δαπάνες του Αναδόχου σύµφωνα µε 

τα συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 

3.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στα εργαστήρια στα εντεταλµένα όργανα 

της Υπηρεσίας για την παρακολούθηση των δοκιµών που θα γίνονται εκεί. 
 

4. Άλλα Εργαστήρια 

4.1 Όλα τα εργαστήρια που χρησιµοποιούνται στο έργο οφείλουν να είναι σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις των Συµβατικών τευχών 

4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τον έλεγχο της Υπηρεσίας σε όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης των δοκιµών.
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5. Έλεγχος του Εξοπλισµού Επιθεώρησης και ∆οκιµών 

Ο εξοπλισµός επιθεώρησης και δοκιµών κάθε εργαστηρίου δηµόσιου ή ιδιωτικού, εντός ή εκτός 

εργοταξίου πρέπει να είναι επαρκούς ποιότητας και δυνατότητας, και να συντηρείται επαρκώς ώστε 
να βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία. 

 
6. Αρχεία και υποβολή αποτελεσµάτων. πιστοποιητικών. προγραµµάτων και άλλων παραδοτέων. 

6.1 Η υποβολή των αποτελεσµάτων του ελέγχου ποιότητας στη επίβλεψη θα γίνεται άµεσα.. Θα 

περιλαµβάνει τις απαιτούµενες προδιαγραφές, τις στατιστικές αναλύσεις και συµπεράσµατα ως 

προς τη συµφωνία µε τις προδιαγραφές. Στο αρχείο του Αναδόχου, θα πρέπει να φαίνεται πλήρης- 

συνέχεια της διαδικασίας από τη δειγµατοληψία µέχρι τις τελικές δοκιµές. 

6.2 Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει την Επίβλεψη σε εύθετο χρόνο για κάθε λεπτοµέρεια που αφορά 

επιθεώρηση και δοκιµές υλικών ή κατασκευής ή εξοπλισµού και τις σχετικές δειγµατοληψίες 

6.3 Ο αριθµός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε είδος και 

αριθµό µε τους προβλεπόµενους από τα άρθρα της Τ.Σ.Υ., καθώς και τους κανονισµούς κ.λπ. στους 

οποίους αυτά παραπέµπουν. 

Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταγράφονται σε πρακτικό, που θα συντάσσετε και θα 

αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων, σύµφωνα µε τα άρθρα της ΕΣΥ. Τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων αυτών συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών. Αποδεκτά 

αποτελέσµατα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη ποιότητας του 

έργου σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη. 
 

6.4 Ο ανάδοχος πρέπει να δηµιουργήσει τεκµηρίωση του Συστήµατος Ποιότητος που εφαρµόζει. Η 

τεκµηρίωση αυτή θα είναι σύµφωνη µε το Χρονοδιάγραµµα του Έργου και θα περιλαµβάνει: 

• Αρχεία που προκύπτουν από την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας του Έργου 

(επιµετρητικά φύλλα, κλπ.). 

• Προγραµµατισµό εκτέλεσης του Έργου και Μεθόδων Ελέγχου. 

• Μεθόδους κατασκευής, σε συσχετισµό µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 

• Αρχεία Ποιοτικών Ελέγχων, σύµφωνα και µε τα άρθρα της Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δηµοπράτησης. 

• Έλεγχο/∆ιακρίβωση Εξοπλισµού Ελέγχου και ∆οκιµών, σύµφωνα µε τα άρθρα ης Ε.Σ.Υ., 

τους λοιπούς ,συµβατικούς όρους και τις συναφείς προδιαγραφές /κανονισµούς όπου 

παραπέµπουν. 

• Αρχείο Προµηθείας Υλικών 

• Έλεγχο Εγγράφων κλπ. 
 

7. Μηχανογραφηµένη διαχείριση αρχείων επιθεώρησης, δοκιµών και ελέγχων.
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7.1 Ο ανάδοχος θα εφαρµόσει σύστηµα µηχανογραφηµένης διαχείρισης επιθεώρησης, δοκιµών και 

ελέγχων που θα καλύπτει όλους τους ελέγχους που διεξήχθησαν για λογαριασµό του αναδόχου, µε 

τους παρακάτω βασικούς στόχους: 

• Μηχανογραφηµένο καθορισµό του ελέγχου, του είδους και της θέσης της δοκιµής 

• Κεντρική διαχείριση των στοιχείων που αφορούν ελέγχους, επιθεώρηση και δοκιµές. 

• Ελεγχόµενη αποθήκευση και γρήγορη ανάκτηση στοιχείων δοκιµών και ελέγχων 

• ∆ιευκόλυνση της σύνταξης εκθέσεων που περιλαµβάνει στατιστικές-αναλύσεις. 

• Αποτελεσµατική διαχείριση µεταφοράς δεδοµένων. 

• Ελαχιστοποίηση επανάληψης εγγράφων. 
 

7.2 Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης θα περιλαµβάνει, χωρίς να περιορίζεται µόνο σε αυτά την παραποµπή 

στη σύµβαση, το πακέτο εργασιών, την τοποθεσία στο έργο (Χ, Υ, Ζ) , το χρόνο δειγµατοληψίας 

και δοκιµών, τον προµηθευτή ή ανάδοχο / υπεργολάβο υλικών, την εργασία (θεµελίωση, επίχωση, 

σκυροδέτηση κ.λπ.), το στοιχείο κατασκευής, τα υπεύθυνα άτοµα, τα αποτελέσµατα, την 

παραποµπή σε προδιαγραφές, τη συµµόρφωση ή όχι µε τις συµβατικές απαιτήσεις, την παραποµπή 

σε τυχόν µη συµµορφώσεις και διορθωτικές δραστηριότητες. 
 

7.3 Το σύστηµα θα στηρίζεται σε καταχωρηµένες συσχετισµένες βάσεις δεδοµένων που µπορούν 

να ανακτηθούν µε τους τίτλους που δίνονται στην παραπάνω παράγραφο. 
 

7.4 Ο ανάδοχος θα καθορίσει και θα υποβάλλει λεπτοµέρειες στην Επίβλεψη για το σύστηµα και το 

λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί. Το λογισµικό αυτό θα υπόκειται σε έγκριση της επίβλεψης. 

•  Νόµιµο αντίγραφο αυτού του λογισµικού και κάθε απαιτούµενης ενηµέρωσής του 

(update), άδειες και υλικά υποστήριξης θα παρέχονται στην Επίβλεψη από τον ανάδοχο 

ούτως ώστε η Επίβλεψη να µπορεί να έχει πρόσβαση και να κάνει χρήση των δεδοµένων µε 

τον ίδιο τρόπο, όπως περιγράφηκε λεπτοµερώς παραπάνω. Ανά µήνα, ή και νωρίτερα κατ' 

απαίτηση της Επίβλεψης, τα δεδοµένα που έχουν εισαχθεί και ενηµερωθεί θα µεταφερθούν 

στην Επίβλεψη σε µορφή τέτοια, που θα επιτρέπει εύκολη ενσωµάτωση στην έκδοση του 

συστήµατος της επίβλεψης. 

• Το κόστος όλων των παραπάνω θεωρείται ότι περιλαµβάνεται ανηγµένα στην προσφορά 

του Αναδόχου για την εκτέλεση της σύµβασης. 
 

8. Επάρκεια Η/Μ εγκαταστάσεων και εργασιών 

8.1 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και µετά την ολοκλήρωση των Η/Μ εγκαταστάσεων και 

εργασιών, ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δαπάνη και παρουσία της Επίβλεψης, θα εκτελέσει 

τις απαραίτητες δοκιµές, ώστε να αποδείξει τη σωστή λειτουργία και την εξαίρετη ποιότητα των 

εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Ο αριθµός και το είδος των δοκιµών για τις Η/Μ 

εγκαταστάσεις θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Επίβλεψη.
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8.2 Εάν κατά τη διάρκεια των δοκιµών ανακαλυφθεί συνολική ή µερική ζηµία, υπέρβαση του 

χρόνου ισχύος (υπερηµερία), ελάττωµα, κακή ποιότητα υλικών κ.λπ. στο σύνολο των 

εγκαταστάσεων ή µέρους αυτών, ο Ανάδοχος θα επισκευάσει, συµπληρώσει, υποκαταστήσει άµεσα 

και κατόπιν θα επαναλάβει τις δοκιµές έως ότου τα αποτελέσµατα αυτά να ικανοποιούν την 

Επίβλεψη. 
 

8.3 Η ίδια διαδικασία ελέγχου, παρουσία του Επιβλέποντα, θα λάβει επίσης χώρα στο τέλος της 

περιόδου Εγγύησης της υποχρεωτικής συντήρησης του Έργου, ώστε να αποδειχθεί η σωστή 

λειτουργία των εγκαταστάσεων, και ο Ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος και θα επιβαρυνθεί µε 

όλα τα έξοδα για τυχόν αποκατάσταση πληµµελειών. 
 

8.4 Τονίζεται ότι εάν η Επίβλεψη ανακαλύψει προφανείς παρεκκλίσεις από Κανονισµούς ή 

Προδιαγραφές ή εµφανώς ελαττωµατικές εργασίες, έχει το δικαίωµα να εφαρµόσει ότι ορίζουν οι 

διατάξεις "περί ελαττωµατικών εργασιών" του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016. 
 

8.5 Οι αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγχρηµατοδοτεί το Έργο, όταν αυτό 

συµβαίνει, διατηρούν το δικαίωµα, µε δικά τους έξοδα, να διενεργήσουν ποιοτικούς ελέγχους. 
 

8.6 Επισηµαίνεται σχετικά η παρ. 4 του άρθρου τετάρτου του Ν. 2372/96, που αναφέρεται σε 

διενεργούµενους ελέγχους ποιότητας, για έργα κατασκευαζόµενα µε συγχρηµατοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, από σύµβουλο, και προς τον οποίο σύµβουλο ο Ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση, όπως και η Υπηρεσία, να παρέχει στοιχεία και πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται το 

έργο του και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβασή του σε όλους τους χώρους κατασκευής του 

Έργου, στις πηγές λήψης των υλικών και η ακώλυτη πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών. 

 
Άρθρο 23 Εργαστηριακές δοκιµές και ποιοτικός έλεγχος των έργων 
Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να εκτελεί µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες 

τον ελάχιστο αριθµό εργαστηριακών δοκιµών που αναφέρεται αναλυτικά στη συνέχεια. 
 

Είδος και ποιότητα εργασιών Ελάχιστος αριθµός δοκιµών 

Α. Συµπυκνώσεις
α. Σκάφη ορυγµάτων ή δράσης επιχωµάτων: 

κάθε 150 µέτρα µήκους κλάδου οδού ή και 
σε κάθε επί µέρους κλάδο οδού µικρότερου µήκους. 

β. Επιχώµατα και στρώσεις εξυγίανσης: 
κάθε 1000 κ.µ συµπυκνωµένου όγκου 

γ . Υποβάσεις και βάσεις σταθεροποιούµενες µε 
µηχανικά µέσα : κάθε 300 µέτρα µήκους κλάδου οδού 

για κάθε στρώση

∆οκιµή Ι 
∆οκιµή Ι 

 
 

∆οκιµή Ι 
 

∆οκιµή Ι
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δ. Ασφαλτικές επιστρώσεις: 
αποκοπή πυρήνων ανά 5000 τ.µ. 

στ. Για επιχώσεις τάφρων τοποθέτησης αγωγών: 
κάθε 100 µέτρα µήκους και ανά στρώση ή ανά 50 κ.µ. 
συµπυκνούµενου υλικού 

Β. Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβάθµισης

∆οκιµές ΙΙΙ 
∆οκιµές ΙΙΙ 

 
∆οκιµή Ι

α.  Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδεµάτων): Ισχύουν όσα καθορίζονται στον 
κανονισµό τεχνολογίας 

σκυροδέµατος Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328 
(ΦΕΚ 1561Β/2-06-2016)

β. Αδρανή οδοστρωσίας: 
κάθε 500 κ.µ. συµπυκνωµένου όγκου 

γ. Αδρανή στραγγιστηρίων ή άλλων ειδικών 
κατασκευών (πλην σκυροδεµάτων): κάθε 200 κ.µ

∆οκιµή Ι 
∆οκιµή Ι 

 
∆οκιµή Ι

δ. Μίγµα αδρανών ανά ηµέρα ∆οκιµές ΙΙ 
 

Γ. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδύναµου άµµου 
α. Αδρανή σκυροδεµάτων: Ισχύουν όσα καθορίζονται στον 

κανονισµό τεχνολογίας 
σκυροδέµατος 

Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328 (ΦΕΚ 1561Β/2- 

06-2016) 
β.  Αδρανή οδοστρωσίας: κάθε 500 κ.µ ∆οκιµή Ι 
γ.  Αδρανή ασφαλτικών: ανά ηµέρα ∆οκιµή Ι 

∆. Υγεία πετρωµάτων
α. Για τα αδρανή κάθε µορφής(πλην σκυροδεµάτων) 

ανά πηγή
∆οκιµή Ι
∆οκιµή Ι

β.  Για τα αδρανή σκυροδεµάτων: Ισχύουν όσα καθορίζονται στον 
κανονισµό τεχνολογίας 

σκυροδέµατος 

Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328 (ΦΕΚ 1561Β/2- 

06-2016)

Ε. ∆οκίµια σκυροδέµατος 
Έξι δοκίµια ανά ηµέρα ως 150 κ.µ 
από διαφορετικά αυτοκίνητα 

 
Για ποσότητα σκυροδέµατος < 20 κ.µ 
ως τρία δοκίµια από µια µπετονιέρα. 

Ισχύουν όσα καθορίζονται στον 
κανονισµό τεχνολογίας 

σκυροδέµατος 
Ισχύουν όσα καθορίζονται στον 

κανονισµό τεχνολογίας 
σκυροδέµατος 

Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328 (ΦΕΚ 1561Β/2- 

06-2016)
 

ΣΤ. Έλεγχος ποσοστού ασφάλτου και κοκκοµέτρηση ασφαλτοµίγµατος 

Κάθε ηµερήσια παραγωγή ∆οκιµές ΙΙ 

Ζ. Έλεγχος επί εργαστηριακών δοκιµίων κατά MARSΗALL
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Κάθε ηµερήσια παραγωγή ∆οκιµές ΙΙ 

Η. Έλεγχος ισοδύναµου άµµου αδρανών ασφαλτικών κατά την παραγωγή 

ασφαλτοµίγµατος 

Κάθε ηµερήσια παραγωγή ∆οκιµή Ι 

Θ. Έλεγχος πάχους ασφαλτικής στρώσης 

Αποκοπή πυρήνων ανά 5000 τ.µ ∆οκιµές ΙΙΙ 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Οι παραπάνω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτέλεσης των 

έργων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι πολλαπλές δοκιµές 

που θα εκτελούνται για τη ρύθµιση της παραγωγής, δεν θα υπολογίζονται στον ελάχιστο 

απαιτούµενο αριθµό δοκιµών που προαναφέρθηκε. 

• Τα αποτελέσµατα των παραπάνω δοκιµών θα υποβάλλονται στην επιβλέπουσα υπηρεσία άµεσα 

από τη λήψη τους, γιατί διαφορετικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 

Οι εργαστηριακές δοκιµές του αναδόχου θα καταχωρούνται καθηµερινά και µε κάθε 

λεπτοµέρεια στο ηµερολόγιο του έργου, σε ιδιαίτερη ξεχωριστή σελίδα. 

Η υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της, να διατάξει τον ανάδοχο να τηρεί για ένα µήνα 

αντιδείγµατα για το σύνολο ή και για µέρος των εργαστηριακών δοκιµών που ο ίδιος εκτελεί. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει και να ενηµερώνει ανελλιπώς σε όλη τη διάρκεια 

του έργου κατάλληλο διάγραµµα, στο οποίο θα σηµειώνεται η ακριβής θέση στο έργο των 

δοκιµίων που θα λαµβάνονται. 

Το διάγραµµα αυτό θα είναι αναρτηµένο σε εµφανή θέση του γραφείου του εργοταξίου. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δικές του δαπάνες να διενεργεί 

συστηµατικό έλεγχο των υλικών λατοµείου, στη διάρκεια της παραγωγής τους, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ποιότητα, η οµοιογένεια και η καταλληλότητα τους πριν την ενσωµάτωση. 

•  Οι δοκιµές (Έλεγχοι) που θα πραγµατοποιούνται, µαζί µε τα ακριβή στοιχεία των 

θέσεων από τις οποίες θα λαµβάνονται τα αντίστοιχα δείγµατα, (αριθµός δείγµατος, ηµέρα και 

θέση δειγµατοληψίας, είδος δοκιµής που έγινε και το αντίστοιχο αποτέλεσµα) θα πρέπει να 

καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα. 

Ο πίνακας αυτός (Αρχείο Ελέγχων) θα συνοδεύει τις πιστοποιήσεις, τις τµηµατικές προσωρινές 

επιµετρήσεις, την τελική καταµέτρηση του έργου, (Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής) ως 

αναπόσπαστο µέρος τους. 

Τόσο στη δειγµατοληψία όσο και στις εργαστηριακές δοκιµές πρέπει να παρίστανται 

εκπρόσωποι της Υπηρεσίας και του αναδόχου. 

•  Κατά τη σύνταξη των τµηµατικών προσωρινών επιµετρήσεων, θα ελέγχεται η αναλογία 

µεταξύ των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών που θα περιλαµβάνονται και των αντίστοιχων 

αναγκαίων δοκιµών. Εάν από τη σύγκριση αυτή  προκύψει ότι  ο αριθµός των δοκιµών που  έχουν 

πραγµατοποιηθεί είναι µικρότερος από αυτόν που έχει καθορισθεί ως αναγκαίος σύµφωνα µε τα 
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προαναφερθέντα, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ύψους εκατό πενήντα (150) € για 

κάθε δεκάδα δοκιµών που θα λείπουν. 

Η ποινική ρήτρα θα παρακρατείται µε βάση σχετική απόφαση του προϊστάµενου της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας και θα εκπίπτει από τους λογαριασµούς του αναδόχου. 
 

Έλεγχος σκυροδεµάτων 

Ο εργαστηριακός έλεγχος του σκυροδέµατος θα γίνεται σύµφωνα µε όσα ειδικότερα καθορίζονται 

στην Αριθµ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328 (ΦΕΚ 1561Β/2-06-2016) “Έγκριση του Κανονισµού 

Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 (ΚΤΣ-2016). 

 
Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος, όλων των τµηµάτων της κατασκευής από οπλισµένο 

σκυρόδεµα θα γίνεται µε δονητή χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση, γιατί αυτή περιλαµβάνεται 

στις συµβατικές τιµές του τιµολογίου. 

 

Είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση αποστατών. 
 

Άρθρο 24 Ισχύουσες Προδιαγραφές-Εγκύκλιοι-∆οκιµές-Οδηγίες 
Κατά την εκτέλεση του έργου ακολουθούνται κατά σειρά ισχύος οι εγκεκριµένες µε την υπ’ αριθµ. 

∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17.07.2012 (ΦΕΚ 2221Β’/30.07.2012) ΕΤΕΠ, η ΤΣΥ του έργου, οι οδηγίες των 

σχετικών εγκυκλίων και οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στα τιµολόγια. 

Εάν δεν έχουν ήδη αναφερθεί, επιπλέον αναφέρονται ενδεικτικά όπως παρακάτω: 

Για σκυροδέµατα και οπλισµούς 

1. Σκυροδέµατα, οι παρακάτω ΕΤΕΠ : 

 

01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 

01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 
01-05-00-00    

2.  Οπλισµοί, οι παρακάτω ΕΤΕΠ : 

01-02-01-00 
 

Για πλάκες πεζοδροµίου, οι παρακάτω ΕΤΕΠ : 

05-02-02-00 

και η ΚΥΑ µε αριθµό 12394/406 «Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδροµίου και κράσπεδα από 

σκυρόδεµα» ΦΕΚ 1794/Β΄/28-8-2009 
 

Για χωµατουργικά και τεχνικά έργα 

1. Χωµατουργικά έργα, οι παρακάτω ΕΤΕΠ: 

02-01-01-00 02-01-02-00 02-02-01-00 02-05-00-00 

02-06-00-00  02-07-01-00     02-07-05-00  

 

Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων: ΕΤΕΠ 02-04-00-00
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Για οδοστρωσία 

1. Κατασκευή υποβάσεων και βάσεων οδοστρωµάτων µε αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου 

τύπου: ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

2. Ανακατασκευή βάσεως οδοστρώµατος µε τη µέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης: 

ΕΤΕΠ 05-03-16-00 
 

Για ασφαλτικά έργα 

1. Ασφαλτική στρώση βάσης – ισοπεδωτική στρώση – στρώση κυκλοφορίας: ΕΤΕΠ 05-03-11- 04 

2. Ασφαλτικές επαλείψεις: ΕΤΕΠ 05-03-11-01 
 

Για οδοστρωσία 

1.   Πινακίδες και στύλοι πινακίδων : ΕΤΕΠ 05-04-06-00  05-04-07-00 

2.   Διαγραμμίσεις οδοστρώματος :   ΕΤΕΠ  05-04-02-00 

 
Άρθρο 25 Τελικές επιµετρήσεις – Προσωρινή παραλαβή 

Μετά τη λήξη των προθεσµιών περαιώσεως των εργασιών, ο επιβλέπων ελέγχει τα έργα για να 

διαπιστώσει αν αυτά έχουν περαιωθεί και υποστεί ικανοποιητικά κάθε δοκιµασία προβλεπόµενη από 

τη σύµβαση και υποβάλλει προς την ∆ΤΥ∆Θ σχετική έκθεση. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Προϊστάµενος της επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για την 

εµπρόθεσµη περαίωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δύο µήνες από την έκδοση της βεβαίωσης για την εµπρόθεσµη 

περαίωση να υποβάλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση τις τελικές 

επιµετρήσεις για κάθε διακεκριµένο µέρος του έργου δεκτικού αυτοτελούς επιµετρήσεως, τον 

τελικό συνοπτικό επιµετρητικό πίνακα, το µητρώο του έργου καθώς επίσης και κάθε αίτηµά του, 

που προκύπτει από την εκτέλεση της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 παρ. 5 

του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση επιβάλλεται 

σε βάρος του για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο 

τοις χιλίοις (2%ο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί µέχρι τότε για την όλη σύµβαση 

(άρθρο 151 παρ. 6 του Ν. 4412/2016). 

Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει µέσα σε ένα εξάµηνο από την ηµεροµηνία 

αποπεράτωσης του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 170 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Η επιτροπή παραλαβής ελέγχει κατά το εφικτό την τελική επιµέτρηση µε σποραδικές ή γενικές 

καταµετρήσεις και παραλαµβάνει τα έργα στο σύνολο τους, συντασσοµένου σχετικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Κατά την παραλαβή εξετάζονται οι πιθανές διαφορές µεταξύ του εργολάβου και της επιβλέπουσας 

υπηρεσίας, σχετικά µε την εκτέλεση από τον εργολάβο τµηµάτων του έργου διαφορετικών 

διαστάσεων καθώς επίσης οι ενστάσεις του εργολάβου κατά της τελικής επιµετρήσεως. Επίσης η 
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επιτροπή ελέγχει το εµπρόθεσµο της εκτελέσεως των εργασιών και γενικά κάθε παράβαση των 

όρων της συµβάσεως. Το πρωτόκολλο παραλαβής υπογράφεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο, 

τον επιβλέποντα και τα µέλη της επιτροπής και τελικά υποβάλλεται για έγκριση στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 
 

Άρθρο 26 Χρόνος εγγυήσεως-Οριστική παραλαβή 
Ορίζεται ο χρόνος εγγυήσεως δεκαπέντε (15) µηνών µετά την πάροδο της οποίας θα γίνει η 

οριστική παραλαβή του έργου. 

Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ηµεροµηνία αποπεράτωσης των εργασιών κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 171 του Ν. 4412/2016. 

Κατά τον χρόνο αυτόν υποχρεούται ο ανάδοχος να συντηρεί τα έργα σε καλή κατάσταση να τα 

επισκευάζει και να επανορθώνει µε δικές του δαπάνες κάθε βλάβη και φθορά από συνήθη χρήση. 

Αν ο ανάδοχος παραµελήσει την συντήρηση των έργων και επήλθε ή επίκειται βλάβη αυτών τότε 

καλείται εγγράφως όπως µέσα σε ορισµένη προθεσµία να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. 

Αν δεν συµµορφωθεί προς την παραπάνω διαταγή, οι σχετικές εργασίες εκτελούνται από το κύριο 

του έργου σε βάρος και λογαριασµό του από τις κατατιθέµενες εγγυήσεις ή από τα οφειλόµενα σε 

αυτόν ποσά και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του 

εργολάβου µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί 

εισπράξεως δηµοτικών και κοινοτικών εισόδων. 

Η οριστική παραλαβή θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα αν δεν γίνει µέσα σε δυο (2) µήνες 

από τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως του έργου και µετά από παρέλευση εξήντα (60) ηµερών 

ύστερα από ειδική όχληση του αναδόχου για τη διενέργεια αυτής, σύµφωνα µε την παρ. 2 του 

άρθρου 172 του Ν. 4412/2016. 

Αν η προσωρινή παραλαβή δεν διενεργήθηκε µέχρι της ηµεροµηνίας της οριστικής παραλαβής, το 

έργο παραλαµβάνεται ταυτόχρονα προσωρινά και οριστικά. 

Μετά την οριστική παραλαβή για την στερεότητα του έργου κατά τµήµατα και στο σύνολο του και 

την ευθύνη του αναδόχου ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 27 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την  
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ)      
Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο φάκελος Ασφάλειας και 

Υγείας (ΦΑΥ). Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 

138 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµπληρώσει το ΣΑΥ και ΦΑΥ κατά τα στάδια 

κατασκευής του έργου και να τηρεί τα οριζόµενα ή να συντάξει ΦΑΥ και ΣΑΥ αν δεν παραδοθούν από την 

υπηρεσία σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆. 305/96. 

Τα ανωτέρω Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ θα συνταχθούν έτσι ώστε να είναι συµβατά µε τα σχετικά 

υποδείγµατα που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς υπουργούς 

ΠΕΧΩ∆Ε και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

Ο ανάδοχος  υποχρεούται να εκτελεί  τα έργα  µε  ασφαλή τρόπο και  σύµφωνα µε  τους  Νόµους, 
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∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της υπηρεσίας, που αφορούν την 

υγιεινή  και  την  ασφάλεια  των  εργαζοµένων.  Ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά,  αναφέρονται οι 

επόµενες διατάξεις, οι οποίες θα εφαρµόζονται όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν εκάστοτε κατά 

το χρόνο της εφαρµογής τους : 

• Το Π.∆. 778/83 (ΦΕΚ 193 Α/1980) "περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 

εργασιών" 

•  Το Π.∆. 1073/81(ΦΕΚ 260 Α/1981) "περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση 

εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού 

Μηχανικού" 

• To N. 1430/84 (ΦΕΚ 49 Α/1984) «Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που αφορά 

τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµική βιοµηχανία». 

• Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α/1985) «Υγιεινή και  ασφάλεια των εργαζοµένων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε το άρθρο 39 του Ν. 1836/89 (79/Α) «Προώθηση 

της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις». 

• Το Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138 Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 

γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, 

εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν. 1568/85». 

• Το Π.∆. 157/92 (ΦΕΚ 74 Α/1992) «Επέκταση των Π∆ και ΥΑ που εκδόθηκαν µε τις 

εξουσιοδοτήσεις του Ν. 1568/85 στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ». 

• Το Π.∆. 395/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους σε 

συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ», σε συνδυασµό µε τα Π.∆. 89/99 (ΦΕΚ 94 

Α/1999), 396/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) και 304/00 (ΦΕΚ 241 Α/2000). 

• Το Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11 Α/1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 

91/383/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε το Π∆ 159/99 (ΦΕΚ 157 

Α/1999). 

• Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει 

να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 

92/57/ΕΟΚ». 

• Το Π.∆. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας ή / και 

υγείας στην εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ». 

• Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59∆) «Κτιριοδοµικός κανονισµός» (Ειδικά 

το Άρθρο 5, παρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών). 

• Η Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 31245/οικ/22-5-93 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις 

κτιρίων», µε κατ’ αναλογία εφαρµογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων 

κτλ.). 
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• Η Υ.Α. ΒΜ5/30428(ΦΕΚ 589Β/30-6-80) "Σήµανση εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός 

κατοικηµένων περιοχών ". Η Υ.Α. ΒΜ5/30058(ΦΕΚ 121Β/23-3-83) "Σήµανση εκτελουµένων 

έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών " 

• Η Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων 

περιοχών, όπως εγκρίθηκε µε την ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ./502/1-7-03 (ΦΕΚ 946Β/9-7-03) Απόφαση 

Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε. 

• Η ΚΥΑ/6952/16-3-2011 (Υ.ΠΕ.ΚΑ. - Υ.ΠΟ.ΜΕ.∆Ι.) (ΦΕΚ 420Β/16-03-11) «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» 

1. Προς τούτο πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει έγκαιρα προς έγκριση από την Υπηρεσία εγχειρίδιο 

ασφάλειας, µαζί µε πίνακα διανοµής και βεβαίωσης ενηµέρωσης όλου του προσωπικού του εργοταξίου, 

αλλά και κάθε νεοπροσλαµβανοµένου στο εργοτάξιο. Τέλος πρέπει να ορίσει ένα µέλος του εργοταξίου 

του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν λόγω µέλος του εργοταξίου  θα έχει υποχρέωση για ενηµέρωση 

και παρακολούθηση τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους εργαζόµενους, 

και να τηρεί ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας όπως προβλέπεται στο Ν. 1396/83. Ο υπεύθυνος του 

εργοταξιακού γραφείου του Αναδόχου παραµένει πάντα τελικός υπεύθυνος για την υγιεινή και 

ασφάλεια. 

2. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια 

των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών 

µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων 

ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο της 

εφαρµογής των διατάξεων. 

3. Όλες οι δαπάνες εφαρµογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Ανάδοχο και 

θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του κατά 

ανηγµένο τρόπο στις τιµές της προσφοράς του. 
 
 

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. 

Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.). 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε. στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός 

κίνδυνος στο ελάχιστο. 

Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής: 

• ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

• Ορισµός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας 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
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ασφαλείας και υγείας, καθώς 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 ασφαλείας και συντονιστή ασφαλείας και υγείας της Εργασίας καθώς και 

του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο 

Αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, 

συντονιστή ασφαλείας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ 

και Φ.Α.Υ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, 

κ.λπ. Ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή και ειδικά αδειοδοτηµένη 

(Π.∆. 95/99, Π.∆. 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας Πρόληψης 

Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 

• Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα Α.Υ.Ε. 

• Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων. 

• Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας. 

Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για : 

- αναφορά ατυχήµατος 

- διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει νοµοθεσίας 

- αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης 

- χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 

- εκπαίδευση προσωπικού 

- ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 

• Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη 

προβλέπεται από την νοµοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ της µελέτης ή της κατασκευής. 

• ∆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. 

• Άλλες προβλέψεις 

- Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο 

Κ.Ε.Π.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 εργαζοµένους στο 

εργοτάξιο. 

- Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα Α.Υ.Ε µε τον συντονιστή 

Α.Υ.Ε. και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού 

εργασίας.
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• Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. 

Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του 

Σχεδίου και του Φακέλου Ασφαλείας 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 Ασφαλείας 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 κατασκευάσθηκε. Στην περίπτωση, που δεν έχει παραδοθεί από 

την υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός 

υποχρεούται στην σύνταξη των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 
 

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής : 

❑ Γενικά 

- Είδος έργου και χρήση αυτού 

- Σύντοµη περιγραφή του έργου 

- Ακριβής διεύθυνση του έργου 

- Στοιχεία κυρίου του έργου 

- Στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 
 

❑ Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

❑ Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 

εργασίας. 

❑ Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

❑ Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 

❑ Συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών. 

❑ ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 

❑ Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. 

ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, η επιχωµάτων κ.λπ. Και 

διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

❑ Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το 

εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

❑ 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
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Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

❑ Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 

❑ 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 : 

❑ Γενικά 

- Είδος έργου και χρήση αυτού 

- Ακριβής διεύθυνση του έργου 

- Αριθµό αδείας 

- Στοιχεία κυρίου του έργου 

- Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει τον Φ.Α.Υ. 

❑ Στοιχεία από το µητρώο του έργου 

- Τεχνική περιγραφή του έργου 

- Παραδοχές µελέτης 

- Τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» 

❑ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφαλείας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη την διάρκεια 

της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λπ. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 

διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 

ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κ.λπ.) στην πυρασφάλεια κ.λπ. 

❑ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

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 εκτάκτων γεγονότων. 

- Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. 

οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στη συγκεκριµένη 

εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες εκτάκτου περιστατικού κ.λπ. 

- 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 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή 

των Σ.Α.Υ. –Φ.Α.Υ.
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Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ 

όλη την διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 
 

∆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 την διαµόρφωση της προσφοράς του. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για την τήρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του 

έργου, τα οποία θα πρέπει να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών και φυσικά της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση ατυχήµατος ο ανάδοχος του έργου, σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τυχόν µη λήψη των αναγκαίων µέτρων 

ασφάλειας και υγείας. 
 

Άρθρο 28 Υποχρέωση ασφάλισης του έργου - Ασφάλιση προσωπικού 
 

28.1 Για την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούται ο ανάδοχος κατασκευαστής του έργου, 
κατά την υπογραφή του συµφωνητικού και πριν την εγκατάστασή του στο έργο, να 
ασφαλίσει το έργο κατά παντός κινδύνου, περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών 
από ανωτέρω βία, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 144 του ν.4412/16. 

 
Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο σε νόµιµη ισχύ θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στον Κύριο 

του Έργου ταυτόχρονα µε την υπογραφή της σύµβασης του έργου. 
 

28.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στον ΕΦΚΑ επί ποινή 
έκπτωσης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόµενος στο έργο δεν υπάγεται στις περί 
ΕΦΚΑ διατάξεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει στον οικείο ασφαλιστικό φορέα 
ή σε αναγνωρισµένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 

 
Άρθρο 29 Πληρωµές εισφορών ασφαλιστικών οργανισµών 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει ανελλιπώς τις εισφορές του από το έργο προς τον ΕΦΚΑ 

ή τους υπόλοιπους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Τούτο θα αποδεικνύεται κατά τη σύνταξη των 

πιστοποιήσεων µε την προσκόµιση του βιβλίου ενσήµων, όπως και τις σχετικές βεβαιώσεις που 

χορηγεί ο ΕΦΚΑ οι επικουρικοί και λοιποί ασφαλιστικοί οργανισµοί, οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν 

κάθε λογαριασµό. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εξοφλεί σύµφωνα µε τα παραπάνω τις εισφορές του, έχει 

δικαίωµα ο Εργοδότης να τις πληρώσει απευθείας στους ασφαλιστικούς οργανισµούς για 

λογαριασµό του Αναδόχου και το αντίστοιχο ποσό θα παρακρατείται από το ποσό της 

πιστοποίησης. 

Πάντως δεν θα συνταχθεί τελικός λογαριασµός του Αναδόχου εάν δεν προσκοµίσει αυτός τελική 

βεβαίωση του ΕΦΚΑ και των υπόλοιπων Ασφαλιστικών Οργανισµών ότι έχει καταβάλει όλες τις
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παραπάνω υποχρεώσεις του από το έργο, όπως διαµορφώνονται αυτές µετά την περαίωσή του, 

καθώς και εάν δεν εκκαθαρισθούν οι υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του 

έργου, απέναντι στους άλλους Ο.Κ.Ω. 
 

Άρθρο 30 Χρήση έργου ή τµήµατός του πριν από την αποπεράτωση 
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή 

τµήµα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (∆ιοικητική παραλαβή για χρήση). 

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό εκτελέστηκε 

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 169 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 31 Καθαρισµός Κατασκευών – Εργοταξίων – Εγκαταστάσεων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από 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 του περιβάλλοντα χώρου (δρόµων κ.λπ.) κάθε προσωρινή εγκατάσταση, 

απορρίµµατα, µηχανήµατα, εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και 

περιφράγµατα, πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά του έργου και να καθαρίσει µε ειδικευµένο 

προσωπικό όλους τους χώρους του εργοταξίου 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. 

Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη εντολή της υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις 

παραπάνω εργασίες, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, της 

δαπάνης παρακρατούµενων από την αµέσως επόµενη πληρωµή. 
 

Άρθρο 32 Μέτρα ασφάλειας – Πρόληψη ατυχηµάτων 

Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την 

πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος και οποιασδήποτε ζηµιάς κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 

έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι’ αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός τις αστικές και ποινικές 

ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή παραλείψεις του) 

είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του. 

Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, κατόπιν εντολής 

της υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές καθώς και στη 

λήψη κάθε άλλου µέτρου, για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε τρίτους ή και στο έργο. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 

εργαζοµένων ή των µε άλλο τρόπο εµπλεκοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των 

ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα 
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πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την ελληνική νοµοθεσία όπως εκάστοτε ισχύει, κατά 

το χρόνο εφαρµογής των σχετικών διατάξεων. 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον ανάδοχο και θεωρούνται ανηγµένες 

στις τιµές της προσφοράς του. 
 

Άρθρο 33 Σήµανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο 
εκτέλεσης των εργασιών 

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 (αρθρ. 7-9), Ν. 4412/2016 (αρθρ. 138 παρ. 7), Ν. 3850/10 (αρθρ. 42). 
 

2. Στο πλαίσιο 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. 4412/2016 αρθρ. 138 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 (τέως ) 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. 4412/2016 (αρθρ. 138 παρ. 7). 

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 (αρθρ. 111), Π∆ 305/96 (αρθρ.10,11), Ν. 3850/10 

(αρθρ. 42- 49). 

Για τη σωστή εφαρµογή της §.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
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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 (αρθρ. 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 τ α ο ποία αποτελούν τµήµα της 

τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρθρ.3 παρ.8) 

και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/2016 

(αρθρ. 138 παρ. 7). 

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 (αρθρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/2016 

(αρθρ. 138 παρ. 7). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρθρ. 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 (αρθρ.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. 4412/2016 (αρθρ. 138 παρ. 7). 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρθρ. 3 § 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 (αρθρ. 

12 παράρτηµα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
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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. 4412/2016 (αρθρ. 170 και 172). 

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 (αρθρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 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 (αρθρ. 8 παρ.1 και αρθρ. 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 (αρθρ. 8 παρ. 2 και αρθρ. 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 (αρθρ. 9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 

εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 

υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων 

εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν. 3850/10 

(αρθρ. 43 παρ. 1 α και παρ. 3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 

υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 3850/10 (αρθρ. 14 παρ. 1 και 

αρθρ. 17 παρ. 1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
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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 αρθρ. 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 (αρθρ. 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). 

1. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν. 3850/10 (αρθρ. 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 (αρθρ. 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 κ.λπ.: Π.∆. 1073/81 (αρθρ. 113), Ν. 1396/83 (αρθρ. 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 ΣΑΥ 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 εµπλουτι- 

σµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδεί-
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ξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επι- 

τυγχάνεται 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 τ ους κινδύνους των 

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 πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, 

κ.λπ.: 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, κ.λπ.) : 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.
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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 (αρθρ.8.δ και αρθρ.12,παραρτ.IV µέρος Α, παρ.2), 

Ν.3850/10 (αρθρ. 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 (αρθρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρθρ.8), Π∆ 305/96 [αρθρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρθρ.12 

παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρθρ.32) και η τροπ. αυτού : 

Ν.3542/07 (αρθρ.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 (αρθρ. 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 

(αρθρ.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 

(αρθρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρθρ.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
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Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρθρ. 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 (αρθρ.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. 

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 (αρθρ. 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 (αρθρ.3 και 

αρθρ.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 (αρθρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρθρ.7), ΥΑ 31245/93, 

Ν.2168/93, Π∆ 396/94 (αρθρ.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 (αρθρ. 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 (αρθρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρθρ.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 (αρθρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ.
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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 (αρθρ. 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 (αρθρ.34-44), Ν.1430/84 (αρθρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 

396/94 (αρθρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρθρ. 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 (αρθρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρθρ.15), Π∆ 396/94 (αρθρ.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 (αρθρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρθρ.9 παρ.4 παραρτ. 

ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρθρ.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 (αρθρ.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 (αρθρ.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 α 

πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρθρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), 

Π396/94 (αρθρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρθρ.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» 

 

A. ΝΟΜΟΙ  Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΥΑ 130646/84 
ΚΥΑ 3329/89 
ΚΥΑ 8243/1113/91 
ΚΥΑ 
αρ.οικ.Β.4373/1205/93 
ΚΥΑ 6440/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 
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 

 
 
∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

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 
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 

 
 
 
 

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

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 116/Α/08 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 84/Α/10 

Ν. 4412/16 ΦΕΚ 249/Α/12 

Β.ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ  

Π. ∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 

Π. ∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 

Π. ∆. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 

Π. ∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 

Π. ∆. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 

Π. ∆. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 

Π. ∆. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

Π. ∆. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

Π. ∆. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 

Π. ∆. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 

Π. ∆. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Π. ∆. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Π. ∆. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Π. ∆. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Π. ∆. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Π. ∆. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Π. ∆. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Π. ∆. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Π. ∆. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

Π. ∆. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

Π. ∆. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Π. ∆. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. ∆. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. ∆. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. ∆. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 
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Άρθρο 34 Φύλαξη του εργοταξίου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτοµα µη έχοντα εργασία ή 

µη διαπιστευµένα ή µη δικαιούµενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους χώρους αυτούς. 

Για το σκοπό αυτό, θα χρησιµοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες, υπάλληλοι του 

αναδόχου για το εργοτάξιο του έργου κατά την ηµέρα και νύχτα. 

Τα ανωτέρω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 
 
 
 

 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,     12/07/2018 

 
 

 
                                                            ΕΛΕΧΘΗΚΕ          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
          Ο Συντάξας                          Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε.         Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π.   
    
 
      
         
Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος            Μεντζίνης  Δημήτριος                  Τόλια  Ελένη   
    πολ/κος μηχ/κός  με α' βαθμό               πολ/κος μηχ/κός  τ.ε. με α' βαθμό          Τοπ/φος Μηχ/κός με α΄ βαθμό   
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