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ΕΙΔΙΚΗ &  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το τεύχος  αυτό  περιλαμβάνει  τους  συμβατικούς  όρους  σύμφωνα  με  τους  οποίους  πρόκειται  να
κατασκευαστεί το ανωτέρω έργο σε συνδυασμό και προς τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης και
των λοιπών συμβατικών τευχών και προς τα σχέδια και  διαγράμματα της μελέτης και  των τυχόν
μελετών που θα απαιτηθούν και που θα συντάξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία, καθώς και
της εργολαβικής σύμβασης που θα καταρτιστεί και πρόκειται να γίνει η εκτέλεση του έργου.

Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης 
Η εργολαβία που θα συσταθεί με τη Σύμβαση περιλαμβάνει τη συντήρηση των δημοτικών κτιρίων
στο Δήμο Δέλτα, με οικοδομικές παρεμβάσεις μικρής έκτασης, όπως αυτές προβλέπονται από το
τιμολόγιο της μελέτης. 
Αναλυτικότερα προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης στα κτίρια :

 Κτίριο Διοικητικών –Οικονομικών Υπηρεσιών, στην πλατεία Δημοκρατίας Σίνδου

 Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Διαβατών, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου

 Κτίριο Συνεδριακού Κέντρου Σίνδου, επί της οδού Αλ. Παπάγου

 Κτίριο Δημοτικού Καταστήματος Καλοχωρίου , επί της οδού 28ης Οκτωβρίου

 Κτίριο Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Κυμίνων, στην πλατεία των Κυμίνων

 Κτίρια Δημοτικά στα οποία θα προκύψει ανάγκη συντήρησης



ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων :

 ο  Ν.1418/84  όπως  αυτός  τροποποιήθηκε  και  συμπληρώθηκε  με  τον  Ν.2229/94  και

Ν.2372/96, 

 τα  Π.Δ.  609/85  και  171/87  «Περί  κατασκευής  Δημοσίων  Έργων»,  όπως  αυτά

τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, 

 ο Ν.3263/04 , ο Ν.3669/08 , ο Ν. 4070/12, ο Ν 4146/13 , ο Ν 4250/14 , ο Ν 4254/14 και ο

Ν4281/2014

 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και

 Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93)

Οι  σε  εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις,  καθώς και  λοιπές διατάξεις  που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας
και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, ερμηνευτική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά
παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατά την εκτέλεση των δημοτικών και  κοινοτικών έργων ακολουθούνται  οι  οδηγίες των σχετικών
εγκυκλίων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  εφαρμόζονται  οι  αντίστοιχες  προς  το  είδος  του
εκτελούμενου  έργου  τεχνικές  προδιαγραφές  των  Υπουργείων  α)Εσωτερικών,  β)Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και γ) Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,  που αναφέρονται σε αυτή τη
συγγραφή  ή το Τιμολόγιο.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΥΜΒΑΣΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

4.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5
– 10) και 39 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
4.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο,
είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων,
η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1) Το συμφωνητικό.
2) Η παρούσα Διακήρυξη.
3) Η Οικονομική Προσφορά.
4) Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.  Σ.  Υ.  ).
6) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7) Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
8) Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9) Οι  εγκεκριμένες μελέτες,  που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και  οι

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί
τροποποίησης των μελετών του έργου.

10) Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί
από την Υπηρεσία.

4.3 Επίσης  έχουν συμβατική  ισχύ  ,  επόμενη  των  αναφερόμενων  στην  προηγούμενη
παράγραφο : 



1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ.4 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
2) Οι Ευρωκώδικες.
3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) και οι.Ε.ΤΕ.Π. του τ.Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.
4) Οι προδιαγραφές ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ και I.S.O.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ–ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Μετά  τον  κατά  Νόμο  έλεγχο  νομιμότητας  της  διαδικασίας  ανάθεσης  από  την  Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και πριν από την σύναψη της Σύμβασης η Προϊσταμένη Αρχή ζητεί
από  την  Εργοληπτική  Επιχείρηση  ή  την  Κοινοπραξία  που  αναδείχθηκε  μειοδότης,  τάσσοντας
συγκεκριμένη προθεσμία, να προσκομίσει εκ νέου, επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής
που προσκομίσθηκαν στο Διαγωνισμό και  έχει  τυχόν λήξει  ο  χρόνος ισχύος  τους καθώς και  τα
δηλωθέντα δικαιολογητικά της υπεύθυνης δήλωσης : α)Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια
δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  της  χώρας  καταγωγής ή  της  χώρας  προέλευσης και  από τα οποία
αποδεικνύεται  ότι  δεν τελεί  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,  β)  Απόσπασμα
ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής και γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο
μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων
και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που
εκτελεί  είτε  αυτοτελώς  είτε  σε  κοινοπραξία  και  εκδίδονται  στο  εξάμηνο  που  προηγείται  της
ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Επί πλέον δε, σε
κάθε  περίπτωση,  πιστοποιητικό  περί  μη  κηρύξεως  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση  και  αναγκαστική
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φέρει απαραίτητα χρόνο έκδοσης μετά την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής. Αν η τεθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή αν
τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά είναι ελλιπή ή αν εξέλιπαν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες έγινε
δεκτός  στο  διαγωνισμό  ο  μειοδότης  τότε  έχουν  εφαρμογή  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  1  του
Ν.3263/2004.
Ο  μειοδότης  είναι  υποχρεωμένος,  μέσα  σε  δέκα  πέντε  ημέρες  από  την  κατάθεση  των
επικαιροποιημένων πιστοποιητικών της προηγούμενης παραγράφου, να προσέλθει στην έδρα της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που ορίζει  η
Διακήρυξη, για να υπογράψει την Σύμβαση Εργολαβίας.
Η εγγύηση αυτή ορίζεται σε ποσοστό 5% του ποσού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και παρέχεται με
εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου  ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου . Μπορούν επίσης να εκδίδονται  από το
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Η  εγγυητική  επιστολή  πρέπει
απαραίτητα να απευθύνεται στον εργοδότη ΟΤΑ, να έχει τα στοιχεία της επιχείρησης, τον τίτλο του
έργου, το ποσό και να περιλαμβάνει τον όρο ότι ο εγγυητής  παραιτείται από το δικαίωμα διζήσεως
και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καμία
ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε πέντε μέρες από τη σχετική ειδοποίηση.
Αν ο μειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες
εγγυήσεις για την καλή εφαρμογή της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος.
Στην περίπτωση αυτή, πριν από την έκπτωση, δεν απαιτείται κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και
καταπίπτει υπέρ του έργου η εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ως ειδική ποινή. Η έκπτωση
κηρύσσεται με απόφαση του Προϊστάμενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ενώ κατά της απόφασης ο
ενδιαφερόμενος μπορεί  να υποβάλλει  ένσταση σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης. Η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης αναστέλλει την έκπτωση
ενώ επί της ένστασης αποφαίνεται οριστικά η Οικονομική Επιτροπή ως Προϊστάμενη Αρχή.
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης του και την ακριβή
Διεύθυνση  της.  Είναι  υποχρεωμένος  να  δηλώνει  έγγραφα  κάθε  μελλοντική  μεταβολή,  μέχρι  την
πλήρη εκκαθάριση της Εργολαβίας, αλλιώς κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην Διεύθυνση που έχει
αρχικά δηλώσει διατηρεί όλα τα νόμιμα αποτελέσματα της.



ΑΡΘΡΟ  5Α ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

5.1 Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές 

1) Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υπουργείου
Εργασίας για τις εκτελούμενες κατά περίπτωση εργασίες.

2) Ενώ  κατ’  αρχή  θα  πρέπει  να  αποφεύγεται,  σε  ειδικές  περιπτώσεις  και  προκειμένου  να
αντιμετωπιστούν έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται με την προστασία ζωής ή περιουσίας
ή  ασφάλειας  των  έργων  ή  για  να  καταστεί  δυνατή  η  τήρηση  του  χρονοδιαγράμματος,
επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και
εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία .  Σε περίπτωση
εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση.
Κατά  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  εργασίας,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εξασφαλίζει  τις
σχετικές  άδειες   και  να  τηρεί  όλους τους Νόμους και  κανονισμούς,  που αφορούν τέτοια
εργασία.  Εφόσον καθίσταται  αναγκαία  η  υπερωριακή  ή  νυκτερινή  εργασία  ή  η  εκτέλεση
εργασίας  κατά  τις  αργίες  και  εορτές,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  την  εκτελεί  χωρίς
αντίρρηση, αναλαμβάνοντας και όλες τις δαπάνες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής
απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία.

3) Ειδικά  για  την  υπερωριακή  εργασία  η  Υπηρεσία  θα  συνηγορήσει,  εφόσον  κρίνεται
απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου προσωπικού,
αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές.

4) Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα
αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου.

5) Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του
πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του, του κοινού και
εν γένει κάθε φύσης κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή
τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη ορθή εκτέλεση των εργασιών.

6) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία για ηχορύπανση και
ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου.  Κατά τις
ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές ώρες θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών
που ηχορυπαίνουν την περιοχή και να λαμβάνονται κατάλληλα προς τούτο μέτρα. 

5.2 Ασφάλεια και υγιεινή

1) Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλλει  πριν  από  την  έναρξη  των  εργασιών  Σχέδιο
Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) καθώς και να δημιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ)
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΔ 305/96,  άρθρο 3.   Τα ανωτέρω ΣΑΥ και  ΦΑΥ 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  ΠΕΧΩΔΕ και  Εργασίας  και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

2) Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκτελεί  τα  έργα  με  ασφαλή  τρόπο  και  σύμφωνα  με  τους
Νόμους, Διατάγματα, 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  ΠΔ  413/77  (ΦΕΚ  128  Α/1977  «Περί  αγοράς,  μεταφοράς  και  καταναλώσεως
εκρηκτικών υλών»,

 Το  ΠΔ  778/80  (ΦΕΚ  193  Α/1980)  «Περί  μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεσιν
οικοδομικών εργασιών», 

 Το  ΠΔ  1073/81  (ΦΕΚ  260  Α/1981)  «Περί  μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεσιν
εργασιών  εις  εργοτάξια  οικοδομών  και  πάσης  φύσεως  έργων  αρμοδιότητος  Πολιτικού
Μηχανικού», 



 ΥΑ ΙΙ-5η/Φ/17402/84 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (931/Β), Ν
1428/84 και Ν 2115/93, 

 To N 1430/84 (ΦΕΚ 49 Α/1984) «Κύρωση της 62 Διεθνούς 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 ΠΔ 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 ΠΔ 225/89 (ΦΕΚ 106 Α/1989) «Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα», 

 Το ΠΔ 157/92  (ΦΕΚ 74  Α/1992)  «Επέκταση των ΠΔ και  ΥΑ που  εκδόθηκαν  με  τις
εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ», 

 Το ΠΔ 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 ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ 94 Α/1999),
396/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) και 304/00 (ΦΕΚ 241 Α/2000), 

 Το ΠΔ 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 ΠΔ 159/99 (ΦΕΚ 157
Α/1999),

 ΠΔ 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», 

 Η  Υπουργική  Απόφαση  3046/304/30-1-89  (ΦΕΚ  59Δ)  «Κτιριοδομικός  κανονισμός»
(Ειδικά το ‘Άρθρο 5, παρ. 4,2 για τη χρήση εκρηκτικών)

 Η Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 31245/οικ/22-5-93 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις
κτιρίων», με κατ’ αναλογία εφαρμογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων κτλ.)

3) 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.  Ο  προϊστάμενος  του
εργοταξιακού γραφείου του Αναδόχου παραμένει πάντα τελικός υπεύθυνος για την υγιεινή
και ασφάλεια.

4) 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.

5) 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 ανοιγμένο τρόπο στις τιμές της προσφοράς του

ΑΡΘΡΟ 5Β ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΜΈΤΡΑ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΆΞΙΟ*.

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  :  ΠΔ
305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.)
και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37παρ.7) όπως τροποποιήθηκε και κάθε φορά
ισχύει..

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01,
ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις
ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της
μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων,
να τους ενημερώνει  /  εκπαιδεύει  για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την
εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και
υγείας : ΠΔ 1073/81

(αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).

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

έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).

-----------------------------------------------------------------------------------------

* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου
12 του ΠΔ 305/96.

** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ.
δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88,
ΠΔ 17/96, κλπ.

3.  Σύμφωνα  με  τα  προαναφερόμενα  της  παρ.  2,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  τα
ακόλουθα :

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

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των
προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα
υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20
εργαζόμενοι ή ο

προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και
13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.

β.  Να  ακολουθήσει  τις  υποδείξεις  /  προβλέψεις  των  ΣΑΥ-ΦΑΥ τ  α  οποία  αποτελούν  τμήμα  της
τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και
την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8
και αρ.182).

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  :  ΠΔ 305/96  (αρ.  3  παρ.9)  και  ΥΑ



ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37
παρ.8 και αρ.182).

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10)
και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών
αρχών.

στ.  Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο  Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και  στο Φάκελο Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ).

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για
τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται  στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του
έργου.

Αντίστοιχα  ο  ΦΑΥ  αποσκοπεί  στην  πρόληψη  και  στον  περιορισμό  των  κινδύνων  για  όσους
μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ :
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001  (αρ.3)  και  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002  (παρ.2.9)  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ  οι  οποίες
ενσωματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός
συνεργεία στην κατασκευή.

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ.12
παράρτημα ΙΙ).

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

δ.  Για  την έναρξη  των οικοδομικών εργασιών,  επιβάλλεται  με  ευθύνη  του  κυρίου  ή  του  έχοντος
νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου
από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011
(ΦΕΚ 249/Α/25-11-

2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.

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

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

5. Διευκρινίσεις σχετικά μ ε τ ην εκπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι την κατάρτιση τ ου Φ ΑΥ περιλαμβάνονται
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

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

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

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

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

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί  να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα
εκτός  της  επιχείρησης  ή  να  συναφθεί  σύμβαση  με  τις  Εξωτερικές  Υπηρεσίες  Προστασίας  και
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι  δυνατότητες.  Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της
επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως  από  τον  ανάδοχο  και  αντίγραφό  της  κοινοποιείται  στην  τοπική
Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10
(αρ.9).

δ. Σ τα πλαίσια τ ων υποχρεώσεων τ ου αναδόχου καθώς κ αι τ ων : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1.  Γραπτή  εκτίμηση  προς  τον  ανάδοχο,  από  τους  τεχνικό  ασφάλειας  και  ιατρό  εργασίας,  των
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και  την υγεία,  συμπεριλαμβανομένων



εκείνων  που  αφορούν  ομάδες  εργαζομένων  που  εκτίθενται  σε  ιδιαίτερους  κινδύνους  Ν.3850/10
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2.  Βιβλίο  υποδείξεων  τεχνικού  ασφαλείας  και  γιατρού  εργασίας  στο  οποίο  θα  αναγράφουν  τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και  ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και  αρ.17
παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια
επιθεώρηση  εργασίας.  Αν  ο  ανάδοχος  διαφωνεί  με  τις  γραπτές  υποδείξεις  και  συμβουλές  του
τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να
τις  κοινοποιεί  και  στην  Επιτροπή  Υγείας  και  Ασφάλειας  (Ε.Υ.Α.Ε)  ή  στον  εκπρόσωπο  των
εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται
από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το
θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται για
την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού
ασφαλείας.
Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  αναγγέλλει  στις  αρμόδιες  επιθεωρήσεις  εργασίας,  στις  πλησιέστερες
αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται
ο  εργαζόμενος  όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και  εφόσον πρόκειται  περί  σοβαρού
τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για
εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα
εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο  Ημερολόγιο  Μέτρων  Ασφάλειας  (ΗΜΑ),  όταν
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη
των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α,
από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από
τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για
την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι  αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή
δοκιμών,  από  το  αρμόδιο  όργανο  ελέγχου  όπως  ο  επιθεωρητής  εργασίας,  κλπ  :  ΠΔ  1073/81
(αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-
2003.
3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η Μ
Α.
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός
του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων /
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο
στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.
 4.  Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και  υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο
εργοτάξιο.
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο,  κατά  την  εκτέλεση  όλων  των  εργασιών,  τα
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας :
α.  Την ευκρινή και  εμφανή σήμανση και  περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με
ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96
(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).
β.  Τον  εντοπισμό  και  τον  έλεγχο  προϋπαρχουσών  της  έναρξης  λειτουργίας  του  εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω
από  το  εργοτάξιο,  ώστε  να  παρέχεται  προστασία  στους  εργαζόμενους  από  τον  κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79),
ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).



γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων
κλπ)  και  τα  απαιτούμενα  μέτρα  προστασίας  των  εργαζομένων  από  τους  κινδύνους  τ  ων
εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 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, κλπ. :
ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30,
32, 45). 
ε.  Την  εξασφάλιση  παροχής  πρώτων  βοηθειών,  χώρων  υγιεινής  και  υγειονομικού  εξοπλισμού
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου,  αποχωρητηρίων,  νιπτήρων,  κλπ) :  ΠΔ 1073/81
(αρ.109,110),Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 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.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής
ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση –
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α.  Να προβεί  στην κατάλληλη σήμανση και  σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των
πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :
- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων»
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ.
αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί  τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07
(αρ.43,44).
γ.  Να συντηρεί  και  να ελέγχει  τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και  να τηρεί  τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ :
ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84),  ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ  και  αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2),  Ν.3850/10 (αρ.
31,35). 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αποθήκευσης,  στοίβασης,  ρίψης  και  μεταφοράς  υλικών  και  άλλων  στοιχείων  :  ΠΔ 216/78,  ΠΔ
1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV
μέρος Α παρ.11 και.
μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας
και  της  ράχης  από χειρωνακτική  διακίνηση φορτίων :  ΠΔ 397/94,  δ)  προστασία  από φυσικούς,
χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.
4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).
α.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  ελέγχει  τη  σωστή  λειτουργία  και  τον  χειρισμό  των  μηχανημάτων
(χωματουργικών  και  διακίνησης  υλικών),  των  ανυψωτικών  μηχανημάτων,  των  οχημάτων,  των
εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό
ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν
1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και
ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).



β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4
και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ,
παρ.  8.1.γ  και  8.2)  και  το  ΠΔ 89/99  (παραρτ.  II,  παρ.2.1).  Σημειώνεται  ότι  η  άδεια  χειριστού
μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση,
καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των
ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7.  Πιστοποιητικό  επανελέγχου  ανυψωτικού  μηχανήματος,  οδηγίες  χρήσης,  συντήρησης  και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4.
παρ.7 ).
5.Νομοθετήματα  που  περιέχουν  πρόσθετα  απαιτούμενα  μέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  στο
εργοτάξιο,  τα οποία  τηρούνται  κατά περίπτωση,  ανάλογα με  το  είδος  των εργασιών του
εκτελούμενου έργου.
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,  ΠΔ 413/77,  ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33,  104),  ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7),  ΥΑ 31245/93,  Ν.
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι
τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV
μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και
η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν.  495/76,  ΠΔ 413/77,  ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ),  ΥΑ αρ.  3046/304/89 (αρ.8-  ασφάλεια και
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96
(αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ).
5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες
σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.
ΠΔ 778/80,  ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ.  7-10),  ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β
τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),
Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης,
δεξαμενές, κλπ.)
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).
5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων
και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ
225/89, ΚΥΑ 3329/89 και  η τροπ. αυτής :  ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 και  οι  τροπ. αυτής :  ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και  ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96,  ΥΑ
009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα
ΙΙ παρ.10).
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα



(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση
πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ
παρ.8.3 και παρ.13).

6.  Ακολουθεί  κατάλογος  με  τα  νομοθετήματα  και  τις  κανονιστικές  διατάξεις  που
περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

Α. ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94
Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94
Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 π Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94
Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 π Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95
Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 π Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95
Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 π Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96
Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 π Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99
Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 π Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00
Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 π Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04

π Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05
π Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06

Β . ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

π Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06
Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77

π Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06
Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78

π Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10
Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78

π Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10
Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80
Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84
Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89
Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91
Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑαρ.οικ. Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93
Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93

-11-

Γ. ΥΠΟΥΡΠΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΥΑ   αρ. οι κ.

31245/93 ΥΑ    3009/2/21-γ/94

ΦΕΚ

ΦΕΚ

450/Β/94

451/Β/93

301/Β/94

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ  Π/208/12-
9-03

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/             οι
κ/215/31 -3-08

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΥΑ

3131.1/20/95/95

ΦΕΚ 73/Β/94

978/Β/95

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95



ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97
ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99
ΚΥΑαρ.οικ. 15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03
ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11
ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00
ΥΑ αρ. οι κ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01

ΥΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01
ΥΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03

ΥΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11
ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09

Πυροσβεστική διάταξη 7, Αττόφ.
7568.Φ.700.1/96

ΦΕΚ 155/Β/96

ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το Έργο κατά τους Όρους της Σύμβασης και τις,
σύμφωνες προς αυτή και το Νόμο, έγγραφες εντολές των οργάνων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
τηρώντας  με  ακρίβεια  την  διάταξη  και  τις  διαστάσεις  των  διάφορων  μερών  του  έργου  όπως
προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια και τεύχη της μελέτης.
Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο Όργανο για συμπλήρωση ή τροποποίηση των
στοιχείων της  μελέτης,  σύμφωνα με  τις  παραγράφους 1&2 του άρθρου 8 του  Ν.1418/84,  όπως
αντικαταστάθηκαν τελικά με την παραγρ.1 του Ν.2372/96, είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος που δεν εκπληρεί τις υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.
Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να  διορθώσει  μέσα σε  οριζόμενη  από τον Φορέα κατασκευής  εύλογη
προθεσμία τα ελαττώματα του έργου που θα διαπιστωθούν κατά την διάρκεια της κατασκευής και
μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο Φορέας κατασκευής του
έργου  μπορεί  να  εκτελέσει  την  διόρθωση  σε  βάρος  του  Ανάδοχου  με  οποιοδήποτε  τρόπο,
διατηρώντας πάντοτε το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα Έργα που έγιναν
χωρίς έγγραφη εντολή έστω κι αν αυτές βελτιώνουν το Έργο.
Αν η, χωρίς έγκριση, μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων καταβάλλεται
μόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεστεί, χωρίς αυτό να αποκλείει
την  εφαρμογή  των  διατάξεων  για  κακοτεχνία.  Σε  επείγουσες  περιπτώσεις  η  διαταγή  για
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων και
καταχωρείται  στο  Ημερολόγιο  έργου  και  στη  συνεχεία  ο  Επιβλέπων  ενημερώνει  κανονικά  την
Διευθύνουσα Υπηρεσία προκείμενου αυτή να εκδώσει κανονική διαταγή.
Αν  η  διαταγή  αυτή  τροποποιεί  μερικά  ή  ολικά  τις  εντολές  του  Επιβλέποντα,  ο  Ανάδοχος
αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει σύμφωνα με την εντολή της Επίβλεψης μέχρι την
λήψη της εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέσει  για  το  Έργο  όλο  το  απαιτούμενο  προσωπικό,  υλικά,
μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα.
Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση
του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομίσθιων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων
των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες
των  υλικών  και  της  μεταφοράς-διαλογής-  φύλαξης-φθοράς  τους  κλπ,  οι  δαπάνες  λειτουργίας-
συντήρησης-απόσβεσης-μίσθωσης μηχανημάτων & οχημάτων,  οι  φόροι-τέλη-δασμοί-ασφαλιστικές
κρατήσεις & επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής, των σταθερών σημείων-



καταμετρήσεων-δοκιμών-προσπελάσεων  προς  το  εργοτάξιο  και  στις  θέσεις  λήψης  υλικών,  οι
δαπάνες εγκατάστασης και διάλυσης Εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών στο προσωπικό
του ή στον Κύριο του Έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για
την καλή και έντεχνη εκτέλεση του Έργου.
Ο Ανάδοχος έχει  την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής Νομοθεσίας,  των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του
Φορέα του Έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
Σχετικά με την λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη και δαπάνες του
κάθε  σχετική  Μελέτη  (στατικότητα  ικριωμάτων,  προσωρινής  σήμανσης  των  Έργων  κλπ)  και  να
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι  φόροι,  τέλη,  κρατήσεις και  οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις,
όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους με την επιφύλαξη των
εξαιρέσεων του εδαφίου 5 του άρθρου 34 του ΠΔ/τος 609/85.
Άσχετα από την υποχρέωση του Αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται, τόσο για
την Διεύθυνση της κατασκευής όσο και για την ίδια την κατασκευή του Έργου, ο αριθμός του εν λόγω
προσωπικού  πρέπει  να  προσαρμόζεται  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του  Έργου  με  βάση  το
Χρονοδιάγραμμα  κατασκευής.  Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  μπορεί  πάντα  να  διατάσσει  την
απομάκρυνση  προσωπικού  που  κρίνεται  δικαιολογημένα  ακατάλληλο  ή  την  ενίσχυση  των
συνεργείων του Αναδόχου.
Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού  που χρησιμοποιεί στο
Έργο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον Ανάδοχο
να  προβεί  στην  εξόφληση  των  δικαιούχων  εντός  δεκαπενθημέρου.  Αν  αυτό  δεν  συμβεί,  τότε  η
Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και
να  πληρώνει  απευθείας  τους  δικαιούχους  από  τις  πιστώσεις  του  Έργου,  για  λογαριασμό  του
Αναδόχου  και  έναντι  του  λαβείν  του.  Σε  εφαρμογή  των  παραπάνω  μπορεί  να  πληρωθούν  οι
αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων.
Σε σχετικά άρθρα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων διευκρινίζονται οι ευθύνες του Αναδόχου
σχετικά με την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών ή άλλων υλικών καθώς επίσης και τα
σχετικά  με  υλικά  που  ανευρίσκονται  κατά  την  κατασκευή  του  Έργου  ή  προέρχονται  από  την
καθαίρεση παλιών κατασκευών.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Υπηρεσία αν κατά την κατασκευή των έργων
βρεθούν  αρχαιότητες  ή  οποιαδήποτε  έργα  τέχνης  ή  και  συλλογές  αντικειμένων  ή  νομισμάτων
μεγάλης αξίας δυνάμενες να θεωρηθούν ως “θησαυροί”.
Τέλος ο Ανάδοχος έχει  την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει  την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων
έργων ή εργασιών από Φορέα του  Δημοσίου  τομέα που είναι  δυνατό  να  επηρεάζονται  από τις
δραστηριότητες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές & εκμεταλλεύσεις
από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας του και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να
συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.
Μελέτη των συνθηκών του έργου
Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης
και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, κυρίως όσον
αφορά στις  κάθε είδους πηγές λήψης υλικών,  στην προμήθεια κάθε είδους  υλικών,  συσκευών,
οργάνων  κ.λ.π.  στις  θέσεις  προσωρινής  ή  οριστικής  απόθεσης  προϊόντων  εκσκαφής,  στις
μεταφορές,  διάθεση,  διαχείριση  και  αποθήκευση  υλικών,  ύπαρξη  εργατοτεχνικού  εν  γένει
προσωπικού,  νερού,  ηλεκτρικού  ρεύματος,  οδών,  του  τυχόν  υπάρχοντος  δικτύου  ύδρευσης  και
αποχέτευσης της περιοχής,  στους  φόρτους  της  υπάρχουσας κυκλοφορίας,  στο ευμετάβλητο των
καιρικών συνθηκών, στη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, στο είδος, ποιότητα και ποσότητα
των υλικών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λ.π.
Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για
το είδος και τα μέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο
εκτέλεσης  των  εργασιών  και  οποιαδήποτε  άλλα  ζητήματα,  τα  οποία  κατά  οποιονδήποτε  τρόπο
μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους
της σύμβασης.
Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία,  που αφορά στους
όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς
τη σύμβαση.



Χάραξη και σήμανση των έργων - Λήψη στοιχείων κ.λ.π.
Ο Ανάδοχος, μετά την εγκατάστασή του επιτόπου του έργου, είναι υποχρεωμένος να προβεί στην
αναζήτηση  και  ανεύρεση  των  κατάλληλων  χώρων  στην  άμεση  περιοχή  του  έργου,  για  την
εγκατάστασή του.
Αμέσως μετά την κατάληψη αυτών των χώρων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα
απαιτούμενα έργα, με δαπάνες του, τόσο για την διαμόρφωση και διευθέτηση των εργοταξίων, όσο
και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς.  Μετά την ολοκλήρωση των έργων ο Ανάδοχος
απομακρύνει,  με  δαπάνες  του,  τα  υλικά,  μηχανήματα  και  διάφορες  εγκαταστάσεις  από  τους
παραπάνω χώρους και τους παραδίδει
στον Εργοδότη.
Εάν πριν την προσωρινή παραλαβή παραδοθεί στον Εργοδότη τμήμα του έργου όπως στο άρθρο 56
του Π.Δ. 609/85,  ο Ανάδοχος οφείλει  να απομακρύνει,  με δαπάνες του, τα μη χρησιμοποιηθέντα
υλικά και όλα τα υπολείμματα, καθώς και τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις του από το τμήμα αυτό
του έργου.
Χαράξεις – διατομές - επιμετρήσεις
Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  χαράξει  και  να  σημάνει  με  δαπάνες  του  τις  γραμμές  που
καθορίζουν τα έργα που θα εκτελεσθούν, τοποθετώντας όλα τα αναγκαία σήματα για την υπόδειξη
της διεύθυνσης και των ορίων κάθε έργου. Επίσης, οφείλει να διαθέσει στον Εργοδότη το αναγκαίο
προσωπικό για την επαλήθευση των χαράξεων, καθώς και τα εργαλεία και υλικά (π.χ. σημαντήρας,
ακόντια, πασσάλους χάραξης, ταχύμετρο, χωροβάτη κλπ).
Πριν από οποιαδήποτε εργασία, ο Ανάδοχος, με την παρουσία του Επιβλέποντα και εκπροσώπου
της Υπηρεσίας, θα προβεί στην ακριβή αποτύπωση του χώρου του Έργου και των λοιπών θέσεων,
στις οποίες με βάση τα σχέδια προτείνεται η κατασκευή των τεχνικών και ακόμα, στη λήψη διατομών
στις θέσεις της μελέτης ή και πυκνότερα.
Επίσης  θα  προβεί  στην  τοποθέτηση,  επισήμανση  και  εξασφάλιση  της  υψομετρικής  αφετηρίας
(REPER ), απ' την οποία θα εξαρτηθούν όλες οι εργασίες.
Οι διατομές που θα ληφθούν, θα υπογραφούν από τον Επιβλέποντα και τον Ανάδοχο.
Εάν ο τελευταίος διαφωνεί υπογράφει με επιφύλαξη και υποβάλλει, μέσα σε 5 ημέρες, τις ενστάσεις
του στην Υπηρεσία, η οποία και αποφασίζει. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί να χορηγήσει τα αναγκαία
μέσα για τις εργασίες επαλήθευσης των χαράξεων και υψομετρήσεων, καταβάλλει  τις δαπάνες ο
Εργοδότης σε βάρος του Αναδόχου και τις παρακρατεί από τον 1ο λογαριασμό του έργου.
Αυξομείωση εργασιών - Νέες εργασίες
Ο Εργοδότης έχει  το δικαίωμα να τροποποιήσει,  κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, τα
αρχικά σχέδια και  να  αυξομειώσει  τις  ποσότητες που θα εκτελεσθούν,  στο σύνολό τους ή  κατά
κονδύλιο. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08.
Για την σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών μονάδος νέων εργασιών ισχύουν τα νέα Τιμολόγια
του Ν.3263/04.
Για  τυχόν  νέες  τιμές  μονάδος,  για  τις  οποίες  δεν  υπάρχει  άρθρο  στο  παραπάνω  τιμολόγιο,  ο
καθορισμός τους θα γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 57 του Ν.3669/08.
Προστασία και εξασφάλιση της κυκλοφορίας
Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται με
δικές του δαπάνες και  χωρίς  ιδιαίτερη αποζημίωσή του,  να προβαίνει  στην πλήρη σήμανση του
εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης.   
Γενικά οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη
οποιουδήποτε  ατυχήματος  ή  ζημιάς  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  των  έργων,  είναι  δε  μόνος
υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που
θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ’ αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό,
είτε από τα εργαλεία και  μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του.
Εργαστήρια ποιοτικών ελέγχων
Δεν είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των υλικών και των εργασιών
(κοκκομετρικές συνθέσεις, σκυροδέματα κλπ) στο εργοτάξιο.
Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος αμέσως μόλις εγκατασταθεί (εντός εικοσαημέρου από τη σύναψη της
Σύμβασης)  θα  υποβάλλει  στην  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  κατάλογο  εργαστηρίων,  κρατικών  ή
εξουσιοδοτημένων ιδιωτικών, με πίνακα των δοκιμών (που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα και εν
γένει στα Συμβατικά τεύχη) που θα εκτελεί έκαστο εξ αυτών, με δικές του δαπάνες.
Απομάκρυνση υλικών-καθαρισμός εργοταξίου



Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  αφαιρέσει  και  να  απομακρύνει  από τα εργοτάξια  κάθε  προσωρινή
εγκατάσταση που υπάρχει, τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά
χρήσιμα  ή  άχρηστα,  προσωρινές  εγκαταστάσεις  μηχανημάτων  κ.λ.π.  και  να  επισκευάσει  ή  να
ανακατασκευάσει τμήματα οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων που υπέστησαν ζημιές από την εκτέλεση
του έργου, με δαπάνες του και πριν από την παράδοση στην Υπηρεσία των χώρων του εργοταξίου
μετά την περάτωση ολόκληρου του έργου.
Επίσης υποχρεούται να άρει ή να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο, το οποίο θα του υποδειχθεί από
την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για τη μετέπειτα λειτουργία, να ισοπεδώσει τους χώρους που
τα ανωτέρω ήταν αποτεθειμένα ή εγκαταστημένα, να παραδώσει τελείως καθαρούς τους χώρους των
εργοταξίων και γενικά να μεριμνήσει για κάθε τι άλλο, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη
λειτουργία του Έργου, σύμφωνα με τους όρους της κύριας σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
προβαίνει  ύστερα από διαταγή της Υπηρεσίας στην άρση κάθε προστατευτικής κατασκευής που
έγινε για αποφυγή κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων, περιβαλλοντική υποβάθμιση κ.λ.π. 

ΑΡΘΡΟ  7ο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Διεύθυνση του Έργου από την πλευρά του Αναδόχου στον τόπο κατασκευής του γίνεται από τον
ίδιο αυτοπροσώπως και παράλληλα υποδεικνύει για την περίπτωση απουσίας του αντιπρόσωπο επί
τόπου των έργων με  έγγραφη αναφορά του  προς την  επιβλέπουσα υπηρεσία  που εγκρίνει  τον
διορισμό του κατ’ απόλυτο κρίση και εφ’ όσον πεισθεί για την καταλληλότητα του προσώπου που
προτείνεται. 
Πιο συγκεκριμένα του Εργοταξίου θα προΐσταται Διπλωματούχος Μηχανικός ή πτυχιούχος Μηχανικός
Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  (Τ.Ε.)  ανάλογων  ειδικοτήτων  με  το  αντικείμενο  της  εργολαβίας.  O
Προϊστάμενος του Εργοταξίου θα παρευρίσκεται καθημερινά στο έργο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
οι διατάξεις του Π. Διατάγματος 609/85 και του Ν.3669/08.
Σε περίπτωση που απαιτείται η σύνταξη και η εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε) το
εργοτάξιο θα λειτουργεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο Οργανόγραμμα του Π.Π.Ε.
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέσει  για  το  έργο  όλο  το  απαιτούμενο  προσωπικό,  υλικά,
μηχανήματα,  οχήματα,  αποθηκευτικούς  χώρους,  εργαλεία  και  οποιαδήποτε  άλλα  μέσα  κριθούν
αναγκαία για την ολοκλήρωσή του.(παρ. 3, άρθρο 34, Π.Δ/τος 609/85 και  παρ. 5, άρθρο 37 του
Ν.3669/08).  Οι  εργατοτεχνίτες  πρέπει  να  είναι  αναγνωρισμένης  ειδικότητας   και  εμπειρίας,
κατάλληλοι για τον σκοπό που χρησιμοποιούνται. Οι επιστάτες και αρχιεργάτες του αναδόχου πρέπει
να είναι ικανοί ώστε να βοηθούν και να τον αντικαθιστούν σε περίπτωση  ανάγκης στην εκτέλεση των
έργων, τις καταμετρήσεις κ.λ.π.. 

ΑΡΘΡΟ 8ο – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή
της Σύμβασης, να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση χρονοδιάγραμμα κατασκευής
(πρόγραμμα του Έργου).
Στο Πρόγραμμα πρέπει να προβλέπεται τέτοια σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε η εκτέλεση μιας 
εργασίας να μη προκαλεί βλάβη σε άλλη εργασία του όλου έργου.
Ο Ανάδοχος παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές ή βλάβες των έργων που οφείλονται στη σειρά
εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, είτε η σειρά αυτή προτάθηκε από τον ίδιο και εγκρίθηκε από την
Υπηρεσία,  είτε  διατάχθηκε από την Υπηρεσία και  την αποδέχθηκε ο Ανάδοχος,  χωρίς  έγγραφες
αντιρρήσεις.
Το Πρόγραμμα κατασκευής του Έργου συντάσσεται υποχρεωτικά με την μορφή τετραγωνικού πίνακα
(διάγραμμα Gant) και προαιρετικά με μορφή δικτυωτής ανάλυσης
τύπου CPM (διάγραμμα Pert) ή άλλη δόκιμη μεθοδολογία.
Το χρονοδιάγραμμα του έργου  προσαρμόζεται υποχρεωτικά στις συμβατικές προθεσμίες, τόσο στις
ενδιάμεσες τμηματικές (ενδεικτικές & αποκλειστική) όσο και την τελική (περαίωσης).
Το χρονοδιάγραμμα αυτό η διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία οφείλει να εγκρίνει ή διορθώσει
μέσα  σε  δέκα   (10)  ημέρες  από  την  υποβολή  του,  μετά την  παρέλευση των οποίων θεωρείται
αυτοδίκαια  εγκεκριμένο..  Στο διάστημα αυτό  ο  ανάδοχος οφείλει  να  κάνει  έναρξη  εργασιών των
προκαταρκτικών σταδίων (προετοιμασία,  λήψη διατομών,  κίνηση διαδικασίας  για  λήψη σχετικών



αδειών από Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κλπ, δοκιμαστικές τομές) ή και του κύριου έργου σε ότι δεν επηρεάζεται
από τα στάδια του χρονοδιαγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 9ο    : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την Διευθύνουσα ή
Επιβλέπουσα Υπηρεσία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν.1418/84 καθώς επίσης και στο άρθρο
28 του Π.Δ. 609/85, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τη Σύμβαση και τις
διαταγές της Επίβλεψης.
Η Επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των Όρων της Σύμβασης και στην
κατασκευή του Έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και  τους ισχύοντες κανονισμούς και
προδιαγραφές, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του.
Η  Επίβλεψη  μπορεί  να  ασκηθεί  και  εκτός  των  στενών  ορίων  του  Έργου  ή  των  εργοταξιακών
γραφείων  (εφ’  όσον  στην  ΕΣΥ προβλέπονται),  επεκτεινόμενη  και  σε  οποιονδήποτε  άλλο  χώρο
κατασκευάζονται  τμήματα που θα ενσωματωθούν στο Έργο (λατομεία,  ασφαλτικά συγκροτήματα,
εργοτάξια  έτοιμου  σκυροδέματος,  μηχανουργεία,  συγκροτήματα  κοπής  &  διαμόρφωσης
σιδηροπλισμού κλπ). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της
Επίβλεψης  και  σε  όλους  τους  προαναφερόμενους  χώρους  παραμένοντας  σε  κάθε  περίπτωση
αποκλειστικά  υπεύθυνος,  τόσο  για  την  αστική  όσο  και  την  ποινική  ευθύνη,  αναφορικά  με  τα
ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν στους υπαλλήλους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας   κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κάθε υπαλλήλου του Αναδόχου ή
εργατοτεχνίτη, ο οποίος είτε απείθησε είτε έδειξε ασέβεια προς τους αντιπροσώπους της ή άλλων
Υπηρεσιών του Δημοσίου κατά την άσκηση ελέγχων, είτε συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο που θίγει το
κύρος των υπαλλήλων.
Η άσκηση από την Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία της επίβλεψης των έργων δεν
απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο  από  οποιαδήποτε  ευθύνη  που  προκύπτει  από  τις  συμβατικές  του
υποχρεώσεις  ή τους κείμενους Νόμους.  Επίσης ο Ανάδοχος,  κατά την εκτέλεση των έργων,  δεν
απαλλάσσεται από την ευθύνη των ζημιών που πιθανόν να προκύψουν από τυχόν σφάλματα των
σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης,  εάν πριν την έναρξη των αντιστοίχων έργων δεν διατυπώνει
εγγράφως προς τον Εργοδότη τις παρατηρήσεις του για τα σφάλματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 10ο   : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Οι  κοινοποιήσεις  εγγράφων της  Υπηρεσίας  προς  τον  Ανάδοχο ή  τον  Αντίκλητο  του  γίνονται  με
Όργανο της Υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο Δημόσιο Όργανο (πχ με συστημένη επιστολή μέσω
ΕΛ.ΤΑ) ή με Δικαστικό Επιμελητή. Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπηση του ή τους τυχόν
πληρεξούσιους.
Όταν πρόκειται για υπογραφή Χρονοδιαγράμματος, των Επιμετρήσεων, των Πρωτοκόλλων Αφανών
Εργασιών (ΠΠΑΕ), των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), των
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠΕ), των Πιστοποιήσεων, συμπληρωματικών Συμβάσεων και της επί
τόπου  παρακολούθησης  &  Διοίκησης  κατασκευής  του  Έργου,  ο  Ανάδοχος  μπορεί  να
αντιπροσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της Επιχείρησης ή άλλον τεχνικό που έχει τα νόμιμα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΣΧΕΔΙΟ & ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.)

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του Εργοταξίου ο Ανάδοχος μεριμνά για την επικαιροποίηση του
Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.)
όπως επιτάσσει η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 305/96.
Εφ’  όσον ο  Ανάδοχος  κρίνει  ότι  συντρέχει  μία  εκ  των προϋποθέσεων που  περιγράφονται  στην
παράγραφο 12 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 305/96 οφείλει να διαβιβάσει στην αρμόδια Επιθεώρηση



Εργασίας , πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση (παράρτημα ΙΙΙ
του άρθρου 12 του Π.Δ/τος 305/96).
Κατά την Οριστική Παραλαβή του έργου η αρμόδια επιτροπή παραλαβής ελέγχει και την ύπαρξη και
πληρότητα του Φ.Α.Υ. (  το οποίο και  παραδίνεται  πλέον στον κύριο του έργου) προκειμένου να
παραλάβει το έργο, στοιχείο που αναγράφεται στο Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Με μέριμνα του Αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το
ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες
που  επικρατούν,  αριθμητικά  στοιχεία  για  το  απασχολούμενο  προσωπικό  κατά  κατηγορίες,  τα
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό
τρόπο, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των Οργάνων Επίβλεψης, τυχόν
έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με το Έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
Το Ημερολόγιο  υπογράφεται  από  εντεταλμένο  Όργανο  της  Επίβλεψης  και  τον  εκπρόσωπο  του
Αναδόχου. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι εγγραφές στο
Ημερολόγιο  αποτελούν  πληροφοριακά  στοιχεία  για  τις  καιρικές  συνθήκες,  τη  δύναμη
απασχολούμενου προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του
Έργου.
Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  μπορεί  πάντα  να  ορίσει  την  εγγραφή  στο  Ημερολόγιο  σημαντικών
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων σχετικών με το συγκεκριμένο Έργο, ή να ζητήσει από τον Ανάδοχο
την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων.
Η  τήρηση  αυτού  του  γενικού  Ημερολογίου  δεν  αποκλείει  και  την  τήρηση  και  άλλων  τεχνικών
καταγραφών (με ημερολογιακή μορφή) που τυχόν απαιτούνται από άλλα Συμβατικά Τεύχη ή που θα
ζητηθούν  από  την  Επίβλεψη,  όπως  ημερολόγιο  σκυροδέματος,  ημερολογιακές  εργαστηριακές
καταγραφές καθιζήσεων, ημερολόγιο σκυροδετήσεων κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννιά (9) μήνες, όπως ορίζεται και στη διακήρυξη
και το χρονικό διάστημα αυτό ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης. Επί πλέον προβλέπονται :
Εντός  προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την Σύμβαση, πρέπει να ολοκληρωθούν :
α)  η  εγκατάσταση  και  η  πλήρης  εργοταξιακή  ανάπτυξη  σύμφωνα  με  τα  Συμβατικά  τεύχη,  το
Πρόγραμμα  (χρονοδιάγραμμα)  του  Έργου,  β)  οι  απαιτούμενες  μελέτες  συνθέσεως  (για  αδρανή,
σκυροδέματα, άσφαλτο).
Τμηματικές προθεσμίες δεν ορίζονται.
Παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48,  παρ. 8,9,10 του
Ν.3669/2008.
Οι  ποινικές  ρήτρες  που  επιβάλλονται  για  υπέρβαση  των  συνολικών  ή  τμηματικών  προθεσμιών
ακολουθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ – ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ)

 Προκαταβολές στον ανάδοχο δεν προβλέπονται. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) καταβάλλεται
μόνο αν προβλέπεται από την διακήρυξη της δημοπρασίας και την σύμβαση και εφαρμόζονται γι’
αυτή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 του Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Καταμέτρηση αφανών εργασιών
15.1. Η καταμέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85.
15.2. Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο της
εκτέλεσής τους  και  ποτέ  εκ  των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών,  που  θα βεβαιούν ότι



εκτελέστηκαν σύμφωνα με  τις  προδιαγραφές,  την τεχνική περιγραφή και  την μελέτη ή  τις  τυχόν
τροποποιήσεις τους που επέφερε η Υπηρεσία, αλλιώς θα θεωρούνται τα πρωτόκολλα άκυρα, ότι δεν
εκτελέσθηκαν οι εργασίες και συνεπώς δεν μπορούν να πιστοποιηθούν.
15.3. Επιμέτρηση εργασιών με τιμές μονάδος.
15.4. Για την επιμέτρηση των εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα στο Τιμολόγιο μελέτης του έργου και
στα Ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α΄)
15.5.  Αν για  κάποια εργασία δεν ορίζεται  στα παραπάνω στοιχεία  τρόπος επιμέτρησης αυτή θα
επιμετρείται  και  θα  πληρώνεται  με  βάση  τις  πραγματικά  και  μόνον  εκτελεσθείσες  μονάδες,  μη
λαμβανομένης υπ όψη οποιασδήποτε άλλης συνήθειας
15.6. Εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα

15.6.1. Για τον τρόπο επιμέτρησης των εργασιών αυτών που συνιστούν ένα σύνολο ισχύει η
μονάδα Τεμ.1.

15.6.2.  Προσωρινή  επιμέτρηση  για  κάθε  τμήμα  του  όλου  έργου  που  κατασκευάζεται  και
αποτιμάται με κατ΄ αποκοπή τίμημα, θα γίνεται σε ποσοστό της μονάδας Τεμ.1. που καθορίζονται
από πίνακα (για  κάθε  κατηγορία  και  φάση εργασιών),  ανάλογα με  την πρόοδο του  αντίστοιχου
τμήματος  του  όλου  έργου.  Με  βάση  την  προσωρινή  αυτή  επιμέτρηση  θα  γίνονται  τμηματικές
πληρωμές των κατ΄ αποκοπή τιμημάτων. Οι τμηματικές αυτές πληρωμές δεν αντιπροσωπεύουν την
πραγματική δαπάνη για  την κατασκευή του αντίστοιχου ποσοστού του τμήματος  του  έργου που
αποτιμάται  με  κατ΄  αποκοπή  τίμημα αλλά είναι  συμβατικός  τρόπος  πληρωμής  που  ο  ανάδοχος
αποδέχεται ανεπιφύλακτα με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι λογαριασμοί θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται, τόσο σε γραπτή όσο και σε
ψηφιακή μορφή, για έλεγχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία στο τέλος κάθε μήνα. Στον λογαριασμό
περιλαμβάνονται τα οφειλόμενα σε αυτόν ποσά από εργασίες που εκτελέστηκαν.  Οι λογαριασμοί
στηρίζονται  στις επιμετρήσεις των εργασιών και  στα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών.
Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στον λογαριασμό εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει επιμέτρηση.
Κατ’ εξαίρεση για τμήματα του Έργου που, κατά την κρίση του Επιβλέποντα, δεν ήταν εύκολη η
σύνταξη  επιμετρήσεων κατά διακριτά  και  αυτοτελώς  επιμετρήσιμα τμήματα,  και  μόνο  για  τον  1ο

Λογαριασμό,  επιτρέπεται  να  περιλαμβάνονται  στον  λογαριασμό  εργασίες  με  βάση  προσωρινές
επιμετρήσεις, για τις οποίες ωστόσο έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία.
Στον λογαριασμό μπορεί  να  περιληφθούν επίσης  τα υλικά που προσκομίστηκαν με  έγκριση  της
Υπηρεσίας στο Εργοτάξιο ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών
αυτών  δεν  μπορούν  να  υπερβαίνουν  αυτές  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  των  προσεχών
εργασιών  του  εγκεκριμένου  Προγράμματος  Έργου.  Οι  ποσότητες  των  υλικών  περιλαμβάνονται
χωριστά  στον  Συνοπτικό  Πίνακα  Εργασιών  και  την  Συνοπτική  Επιμέτρηση  που  συνοδεύει  τον
λογαριασμό με αναφορά και στις θέσεις αποθήκευσης των υλικών, με την ένδειξη “Υλικά επί τόπου”.
Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς “Υλικά επί τόπου” ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη
μέχρι την ενσωμάτωση τους και την παραλαβή του Έργου. Τα “υλικά επί τόπου” περιλαμβάνονται σε
χωριστό τμήμα των λογαριασμών με τιμές που δεν μπορεί να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες του
Συμβατικού Τεύχους “Ανάλυση Τιμών των άρθρων του Τιμολογίου Μελέτης”  ή  αν αυτό δεν είναι
εφικτό του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε) του χρόνου
δημοπράτησης,  πάντα  σε  συνάρτηση  με  την  συνολική  Συμβατική  τιμή  της  εργασίας  ώστε  το
υπόλοιπο μέρος της τιμής να αρκεί για την ολοκλήρωση της εργασίας ενσωμάτωσης.
Ειδικότερες διατάξεις της Ε.Σ.Υ που καθορίζουν ακριβώς την τιμή των υλικών επί τόπου
(πχ σε Τεχνητούς Ογκόλιθους,  αποθηκευμένα στο Εργοτάξιο αδρανή κλπ) υπερισχύουν σε κάθε
περίπτωση από το παρόν άρθρο.
Ποσοστά Γενικών Εξόδων & Εργολαβικού Οφέλους δεν υπολογίζονται επί των υλικών επί τόπου ενώ
επίσης και το ποσοστό των εγγυήσεων αντικατάστασης δεκάτων είναι αυξημένο σε 10% αντί του 5%
των περατωμένων εργασιών.
Στους λογαριασμούς περιλαμβάνεται επίσης η Αναθεώρηση Τιμών, και εν γένει κάθε άλλη δαπάνη
που καταβάλλεται στον Ανάδοχο. Στον λογαριασμό περιλαμβάνεται ακόμα και το ποσοστό των Γ.Ε &



Ο.Ε. Οι τιμές για κάθε εργασία είναι αυτές που κατά την Δημοπρασία προσέφερε ο Ανάδοχος με την
συμπλήρωση των εκπτώσεων στον Προϋπολογισμό Προσφοράς που έγιναν έτσι Συμβατικές τιμές.
Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται  όλες οι  εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του Εργοδότη και  ιδίως
ποινικές  ρήτρες,  περικοπές  τιμών,  συμπληρωματική  κράτηση  εγγύησης  αν  δεν  επαρκούν  οι
εγγυητικές επιστολές αντικατάστασης δεκάτων, απόσβεση προκαταβολών, αξία τυχόν χορηγουμένων
υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση
του Εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο.

Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί  και  για την πληρωμή συνοδεύονται από
Ανακεφαλαιωτικό  Συνοπτικό  Πίνακα  Εργασιών  που  εκτελέστηκαν  από  την  έναρξη  του  Έργου,
παραστατικά στοιχεία τυχόν απολογιστικών εργασιών, πίνακα υπολογισμού αναθεώρησης και όσες
αποφάσεις  αναγνωρίζουν  αποζημιώσεις  ή  επιβάλλουν  ποινικές  ρήτρες  ή  περικοπές  ή  άλλες
απαιτήσεις του Εργοδότη. Από κάθε νεώτερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με
τους προηγούμενους λογαριασμούς.
Οι λογαριασμοί υποβάλλονται  στην υπηρεσία που τους ελέγχει  και  αν χρειάζεται  τους διορθώνει
μέσα σε προθεσμία ενός μήνα. Αν βέβαια ο λογαριασμός έχει υπερβολικές ασάφειες ή ανακρίβειες
τότε επιστρέφεται με την εντολή ανασύνταξης και επανυποβολής οπότε η μηνιαία προθεσμία ξεκινά
από την επανυποβολή.
Ο  λογαριασμός,  μετά  τον  έλεγχο  και  την  υπογραφή  του  Επιβλέποντα,  εγκρίνεται  από  την
Διευθύνουσα Υπηρεσία  και  έτσι  εγκεκριμένος  αποτελεί  την  “Πιστοποίηση”  για  την  πληρωμή  του
Αναδόχου.
Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον Ανάδοχο κατά την διάρκεια κατασκευής του Έργου, με βάση τις
πιστοποιήσεις,  αποτελούν  πάντοτε  καταβολές  έναντι  του  εργολαβικού  ανταλλάγματος  που
εκκαθαρίζεται με την οριστική παραλαβή.
Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο Ανάδοχος συντάσσει και  υποβάλλει “προτελικό
λογαριασμό”, με βάση τις ποσότητες που συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη
διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο Ανάδοχος συντάσσει και
υποβάλλει  “τελικό λογαριασμό”.  Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται  η εκκαθάριση του εργολαβικού
ανταλλάγματος  και  όλων  των  εκατέρωθεν  απαιτήσεων  που  σχετίζονται  με  την  εκτέλεση  της
Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου της μελέτης δεν περιλαμβάνονται τα γενικά έξοδα
και  όφελος εργολάβου. Για τα γενικά έξοδα και  το όφελος εργολάβου προστίθεται  ποσοστό που
ορίζεται σε 18% της αξίας των εργασιών  (χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, άρθρο 17, παρ.7) που υπολογίζεται
με βάση τις τιμές του Συμβατικού Τιμολογίου και των τυχόν Νέων Τιμών Μονάδας.

ΑΡΘΡΟ 18ο  : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. 

ΑΡΘΡΟ  19ο  :  ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  –  ΝΕΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  &  ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Ο Φορέας κατασκευής του Έργου έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της Σύμβασης να αναθέτει την
εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 57 του Ν.3669/08.
Αν υπάρχει  ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες μπορεί  να εγκριθεί  από την
Προϊσταμένη  Αρχή η  εκτέλεσή τους  πριν  από την σύνταξη  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε). Για την έγκριση αυτή η Τεχνική Υπηρεσία συντάσσει Τεχνική Περιγραφή των εργασιών με
αιτιολόγηση του  επείγοντος  και  εκτίμηση της  δαπάνης με  βάση τις  Συμβατικές  τιμές  μονάδας  ή
ενδεικτικές τιμές για τυχόν νέες εργασίες. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες
αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε



και που ενσωματώνονται στον επόμενο Α.Π.Ε. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη
Νέα Τιμή, και μέχρι να εγκριθεί το ΠΚΤΜΝΕ, περιλαμβάνονται στις πιστοποιήσεις με προσωρινές
ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά 10%.

ΑΡΘΡΟ 20ο  : ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 58 του Ν.3669/08.

ΑΡΘΡΟ 21ο  : ΥΛΙΚΑ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 

1. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για  εργασία κάθε είδους ,  θα είναι  της
καλύτερης  στην  αγορά  ποιότητας  και  όπως  ειδικά   προδιαγράφονται  κάθε  φορά  στο  αναλυτικό
τιμολόγιο  της  μελέτης.  Γενικά   πρέπει  να  είναι  υγιή,  χωρίς  βλάβες  ή  ελαττώματα,  τα  δε
χαρακτηριστικά τους δεν πρέπει να είναι διαφορετικά αυτών που ορίζονται για κάθε χρήση.
2. Η προμήθεια υλικών αμφιβόλου προέλευσης απαγορεύεται και φέρει στην προκειμένη περίπτωση
ακέραιη την ευθύνη ο ανάδοχος.
3. Για  την  παραλαβή  και  παράδοση των υλικών,  ισχύουν οι  περί  κατασκευής  δημοσίων έργων
διατάξεις του Π. Διατάγματος 609/85 και του Ν.3669/2008.
4. Προκειμένου  για  υλικά  εμπορίου,  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  χρησιμοποιεί  αυτά  της  καλύτερης
ποιότητας σύμφωνα με τους  οικείους όρους της σύμβασης.  Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον
έλεγχο της Υπηρεσίας,  η οποία μπορεί  να απαγορεύσει  την χρησιμοποίησή τους,  προτού να τα
ελέγξει.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τα αδόκιμα υλικά που ελέγχθηκαν από την
υπηρεσία.
5. Η μη ενάσκηση ελέγχου ή μη πιθανή διάγνωση ελαττωμάτων από τον έλεγχο που έγινε στα υλικά
που προσκομίσθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση για
την έντεχνη εκτέλεση του έργου.
6. Για  τα  υλικά,  που  ο  έλεγχος  απαιτεί  εργαστηριακές  εξετάσεις,  αυτές  γίνονται  από  αρμόδια
εργαστήρια υπ' ευθύνη του αναδόχου. Οι δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές καθώς επίσης και κάθε
άλλη σχετική δαπάνη τους, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
7. Προκειμένου για υλικά που πρόκειται να παραδώσει ο κύριος του έργου στον ανάδοχο, εφόσον
διατάσσεται  ο  τελευταίος  από την  επιβλέπουσα  υπηρεσία  να  τα  χρησιμοποιήσει,  τα  υλικά αυτά
πρέπει  να  είναι  δόκιμα,  ο  δε  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τα  χρησιμοποιήσει  με  επιμέλεια,  να
λογοδοτήσει γι’ αυτά και να επιστρέψει τα τυχόν υπόλοιπα. Την ίδια υποχρέωση έχει ο ανάδοχος και
για  τυχόν  μηχανήματα και  εργαλεία  που  χορηγούνται  από  τον  κύριο  του  έργου.  Εάν  τα  υλικά,
μηχανήματα κ.λ.π. που χορηγήθηκαν από τον κύριο του έργου παρουσιάζουν ελαττώματα, οφείλει ο
ανάδοχος να ειδοποιήσει εγγράφως γι’ αυτά αμελλητί τον εργοδότη ευθυνόμενος διαφορετικά για τις
επιζήμιες συνέπειες.
8. Επίσης ευθύνεται για την καλή τους φύλαξη απ’ την στιγμή που θα του παραδοθούν και μέχρι να
χρησιμοποιηθούν, έναντι φθοράς, διαρπαγής κ.λ.π., βαρυνόμενος εξ ολοκλήρου με την σχετική ζημία
και υποχρεούμενος για την άμεση αναπλήρωση αυτών.
9. Ο κύριος του έργου είναι ελεύθερος κατά την κρίση του να παραδώσει τα υλικά που υποχρεούται
να προσκομίσει σύμφωνα με την σύμβαση σε οποιονδήποτε χρόνο αφ’ ότου εγκατασταθεί στο έργο
ο ανάδοχος,  τα οποία υποχρεούται  να παραλάβει  αμέσως ο δεύτερος για φύλαξη,  αρκεί  να μην
προκαλείται καθυστέρηση των εργασιών.
10.Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται σε ορισμένα σημεία (ντεπό) όπως αναγράφεται στο τιμολόγιο
και γενικότερα στην μελέτη. Αυτά υπόκεινται σε κίνδυνο φθοράς λόγω κακοκαιρίας κλπ μεταφέρονται
με δαπάνες του αναδόχου και αποθηκεύονται με ευθύνη του μέχρι να χρησιμοποιηθούν.
11.Οι  σχετικές  δαπάνες  μεταφοράς  αυτών  για  αποθήκευση  και  μέχρι  το  σημείο  χρήσεώς  τους
περιέχονται  στις οικίες τιμές μονάδας εργασιών του τιμολογίου και  ουδεμίας προσθέτου αμοιβής
δικαιούται ο ανάδοχος.
12.Εάν  μετά  τη  παρέλευση  δεκαπενθημέρου  από  την  σχετική  έγγραφο  πρόσκληση  βραδύνει  ή
αμελεί ο κύριος του έργου για την προσκόμιση των παραπάνω υλικών, διατάσσεται ο ανάδοχος από
την επιβλέπουσα υπηρεσία να προμηθευτεί αυτά και να πληρωθεί απολογιστικά. 
13.Επίσης ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αμοιβής για την φύλαξη των παραπάνω υλικών μέχρι
να χρησιμοποιηθούν στο έργο.



14.Ο ανάδοχος έχει  όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή
άλλων  υλικών,  που  δεν  προέρχονται  από  το  εμπόριο,  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  από  τη
σύμβαση.  Οι  πηγές  αυτές  πριν  από  την  χρησιμοποίησή  τους  πρέπει  να  εγκριθούν  από  τη
διευθύνουσα υπηρεσία, που  μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα
έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εμπορεύεται  τα εξορυσσόμενα για την εκτέλεση του
έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και  Δημοσίων  Έργων.   Με  την  ίδια  απόφαση  μπορεί  να  επιβληθεί  πρόστιμο  μέχρι  εβδομήντα
τέσσερις χιλιάδες (74.000) ευρώ, το οποίο εισπράττεται υπέρ του ταμείου Εθνικής Οδοποιΐας (Τ.Ε.Ο.
Α.Ε.)  ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  περί  εισπράξεως  δημοσίων  εσόδων   (άρθρο  37,  παρ.10  του
Ν.3669/2008)
15.Εάν προκύψει πραγματικά αδυναμία χρησιμοποίησης εν όλων ή εν μέρει των πηγών λήψης των
υλικών που αναφέρονται  στη  σύμβαση,  ο  ανάδοχος υποχρεώνεται  να  βρει  άλλες,  η  χρήση των
οποίων θα γίνει απ' αυτόν, ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας.  Αν στη σύμβαση δεν προβλέπονται
πηγές  λήψης  υλικών  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τις  δηλώσει  στην  Υπηρεσία  πριν  από  την
χρησιμοποίησή  τους.  Η  Υπηρεσία  μπορεί  να  απαγορεύσει  τη  χρησιμοποίηση  ακατάλληλων  και
απρόσφορων θέσεων λήψης υλικών.
16.Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλαιών
έργων ανήκουν στον  κύριο  του  έργου.  Ο ανάδοχος αποζημιώνεται  για  τις  δαπάνες  εξαγωγής  ή
διαφύλαξής τους και  οφείλει  να παίρνει  τα κατάλληλα μέτρα για να αποτραπεί  ή να είναι  όσο το
δυνατόν μικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιμοποίηση των υλικών από τον
ανάδοχο γίνεται μετά από διαταγή της υπηρεσίας και  σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου μεταξύ του
επιβλέποντος και του αναδόχου ( άρθρο 37, παρ.11 του Ν.3669/08).
17.Όσον  αφορά  στην  ακαταλληλότητα  υλικών  γενικότερα  έχουν  εφαρμογή  τα  αναφερόμενα  στα
άρθρα 59 και 60 του Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 22ο  : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχουν  εφαρμογή  τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  6  του  Ν/3263/2004  και  του  άρθρου  61  του
Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 23ο : ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 62 του Ν.3669/2008

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΘΑΝΑΤΟΣ

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στα άρθρα 65 και 70 του Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 25ο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Έχουν  εφαρμογή  τα  αναφερόμενα  στα  άρθρα  66  και  67  του  Ν.3669/2008,  σύμφωνα  με  τους
περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από το άρθρο 7 του Ν.3263/2004.

ΑΡΘΡΟ 26ο : ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

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,  στις  οποίες  τελευταίες  θα  φαίνονται  οι
τελευταίες όψεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 27ο : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 71 του Ν.3669/2008.



ΑΡΘΡΟ 28ο : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 29ο : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Ορίζεται χρόνος εγγύησης δεκαπέντε (15) μηνών, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο
του έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3669/08 και μετά την
πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή.
Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την βεβαιωμένη περάτωση εργασιών, εφ’ όσον μέσα σε δύο μήνες
από αυτήν  υποβληθεί  από τον Ανάδοχο η τελική  επιμέτρηση,  αλλιώς από την  ημερομηνία  που
υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση.
Κατά  τον  χρόνο  εγγύησης  και  υποχρεωτικής  συντήρησης  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να
επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά με δαπάνες
του κάθε βλάβη, εκτός αν το έργο έχει ήδη παραδοθεί για χρήση (μέσα στο 7μηνο) και εφ’ όσον οι
βλάβες προέρχονται αποκλειστικά από τη χρήση και όχι  από κακή ποιότητα του έργου, οπότε οι
βλάβες επιβαρύνουν τον κύριο του έργου. Τέτοιες εργασίες (για την αποκατάσταση βλαβών από τη
χρήση)  εκτελούνται  με  εντολή  και  παραλαμβάνονται  με  έγκριση  της  Υπηρεσίας  και  η  δαπάνη
αποδίδεται στον Ανάδοχο, αλλιώς εκτελούνται από την Υπηρεσία με άλλον τρόπο.
Αν ο Ανάδοχος παραμελεί  τις  υποχρεώσεις  του  για  την συντήρηση του έργου,  μέσα στο χρόνο
εγγύησης,  οι  απαραίτητες  εργασίες  μπορεί  να  εκτελεστούν από την Υπηρεσία  με  οποιονδήποτε
τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 30ο  : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Στην  οριστική  παραλαβή  (άρθρο  75  Ν.3669/08)  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  που  διέπουν  την
προσωρινή παραλαβή. 
Η οριστική παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δυο μήνες από την λήξη του χρόνου εγγύησης
(υποχρεωτικής συντήρησης). Αν δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την προθεσμία θεωρείται ότι έχει
συντελεστεί αυτοδίκαια τριάντα μέρες μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο σχετικού αιτήματος για τη
διενέργειά  της.  Αν  η  προσωρινή  παραλαβή  δεν  έχει  διενεργηθεί  μέχρι  την  οριστική  παραλαβή,
διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.
Αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν από την οριστική παραλαβή οι βλάβες από τη χρήση, εφ’ όσον
δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού.
Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μονίμων εγκαταστάσεων του Αναδόχου στον τόπο των
έργων που προέρχονται  από ανωτέρα βία,  αναγνωρίζεται  στον Ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης
ανάλογης με τη ζημία το ποσό της οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των
βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε
συγκεκριμένη περίπτωση. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος ευθύνεται μόνο κατά
τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 31ο  : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Οποτεδήποτε πριν από την προσωρινή ή οριστική παραλαβή του, το έργο ή αυτοτελή τμήματά του
που έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής Διοικητικής
Παραλαβής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.3669/2008. 
Ειδικότερα αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν από την κανονική παραλαβή, οι βλάβες από τη
χρήση,  εφ’ όσον δεν  οφείλονται  σε  κακή  ποιότητα  του  έργου,  βαρύνουν τον  Κύριο  αυτού.  Κατ’
εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μονίμων εγκαταστάσεων του Αναδόχου στον τόπο των έργων
που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης
με  τη  ζημιά,  το  ποσόν της  οποίας  καθορίζεται  με  συνεκτίμηση του  είδους  και  της  έκτασης  των
βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.



ΑΡΘΡΟ 32ο : ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 76 του Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 33ο : ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου τις οποίες πρέπει να λάβει ιδιαίτερα υπόψη του ο ανάδοχος
είναι οι παρακάτω:
1* Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  προβλέψει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  ασφαλείας  που  προβλέπει  η
νομοθεσία ή που κρίνει και ο ίδιος απαραίτητα για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την εκτέλεση των
εργασιών .
2* Σε περίπτωση που κάποια η κάποιες εργασίες είναι αδύνατον να εκτελεστούν με την κίνηση των
οχημάτων, πρέπει να μεριμνήσει για τον σωστό συντονισμό των συνεργείων εκτός ωραρίου, ώστε να
υπάρχει η μικρότερη δημιουργία προβλήματος στη κυκλοφορία. Προτιμάται η εκτέλεση των εργασιών
τα Σαββατοκύριακα ή σε αργίες.

ΑΡΘΡΟ 34ο: ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ

Η  απόθεση  των  περισσευμάτων  κατάλληλων  προϊόντων  ορυγμάτων  ,  των  τυχών  ακατάλληλων
προϊόντων για  την  κατασκευή  επιχωμάτων και  των άχρηστων προϊόντων κάθε  είδους  ,  που  θα
χρησιμοποιηθούν για  την αποκατάσταση των χώρων επέμβασης  ,  θα  οδηγούνται  σε  κατάλληλο
Σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  ,  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  Αριθμ.  36259/1757/Ε103  (  ΦΕΚ
Β΄1312/24-08-2010) , εφόσον το έργο βρίσκεται στην εμβέλεια του Συστήματος αυτού με ευθύνη και
δαπάνη του αναδόχου.     

Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σίνδος 15-04-2015 Σίνδος 15-04-2015

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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