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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)
Άρθρο 1
Αντικείµενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
Το τεύχος της Ε.Σ.Υ. περιλαµβάνει τους ειδικούς όρους, σύµφωνα µε τους οποίους, σε
συνδυασµό προς τους υπόλοιπους όρους των συµβατικών τευχών και προς τα σχέδια και
διαγράµµατα της εγκεκριµένης µελέτης, πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο. Με την
παρούσα Ε.Σ.Υ. συµπληρώνονται οι όροι της Γ.Σ.Υ.
Άρθρο 2
Αντικείµενο και αρχικό χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας
Το αντικείµενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών του
έργου «Ανάπλαση πλατείας- συντήρηση Πνευµατικού Κέντρου Τ.Κ. Απιδιάς».
Τα είδη και οι ενδεικτικές ποσότητες των προβλεποµένων εργασιών περιλαµβάνονται
στον Προϋπολογισµό Μελέτης, συµβατικές τιµές µονάδας των εργασιών είναι οι τιµές
µονάδας του Τιµολογίου Μελέτης του έργου µειωµένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό της
προσφοράς του αναδόχου.
Αρχικό συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι, η κατά την προσφορά,
αξία του έργου ΣΠ, αυξηµένη µε ποσά για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος,
απρόβλεπτες δαπάνες. Τα ποσά αυτά είναι ανάλογα προς τα αρχικά προβλεφθέντα
µειωµένα κατά το ποσοστό έκπτωσης της εργολαβίας.
Η συνολική κατά την προσφορά δαπάνη του έργου είναι το αρχικό συµβατικό αντικείµενο
όπως ορίζεται προηγούµενα προσαυξηµένο µε ποσό για αναθεώρηση, απολογιστικές
δαπάνες και τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α.
Άρθρο 3
Μελέτη των συνθηκών εκτέλεσης του έργου
Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του δηλώνει ότι µελέτησε πλήρως τις γενικές και τις
τοπικές συνθήκες του έργου, καθώς επίσης και ότι αφορά τη µεταφορά, προσέγγιση,
διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, µηχανηµάτων κλπ., την υδροδότηση
και ηλεκτροδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέµατα που θα µπορούσαν να
επηρεάσουν τις εργασίες ή το κόστος τους, σε συνδυασµό µε τους όρους της µελέτης.
Παράλειψη του Αναδόχου για ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά
τους παραπάνω όρους δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συµµόρφωση µε
τους όρους αυτής της µελέτης.
Άρθρο 4
Περιεχόµενα των τιµών µονάδας του τιµολογίου
και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο
Οι συµβατικές τιµές µονάδας του Τιµολογίου αναφέρονται σε εργασίες περαιωµένες,
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Οι τιµές αυτές, αυξηµένες µε το νόµιµο ποσοστό
γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, περιλαµβάνουν όλες τις
απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων, καλύπτουν όλα
τις άµεσες ή έµµεσες δαπάνες του Αναδόχου και, µε την επιφύλαξη της αναθεώρησής
τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, αποτελούν την πλήρη αποζηµίωση για την
εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τα παραπάνω.
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Άρθρο 5
Προθεσµίες - Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες
Η συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου ανέρχεται σε ενενήντα (90)
ηµερολογιακές ηµέρες και έχει αρχή από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
Σε περίπτωση µη τήρησης από τον Ανάδοχο των προθεσµιών της παραγράφου
5.1 του επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες του άρθρου 148 του Ν.4412/16.
Άρθρο 6
Χρονοδιάγραµµα εργασιών
Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει µέσα σε 15 ηµέρες από την υπογραφή της
σύµβασης, το "Χρονοδιάγραµµα" του έργου.
Σε περίπτωση που η Υπηρεσία τυχόν καθυστερήσει να εγκρίνει το
Χρονοδιάγραµµα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ξεκινήσει να εργάζεται µε
βάση το χρονοδιάγραµµα που έχει συνυποβάλλει µε την προσφορά του, µε βάση
το οποίο θα γίνεται, µέχρι την έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράµµατος, ο
έλεγχος της προόδου του έργου. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα θα αποτελέσει
συµβατικό στοιχείο.
Το χρονοδιάγραµµα θα αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης του Αναδόχου
στο έργο και θα καλύπτει όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου
δραστηριότητες (συµπεριλαµβανοµένης της τυχόν υποβολής µελετών, της
έγκρισής τους από την Υπηρεσία, της παραγγελίας και µεταφοράς στο εργοστάσιο
υλικών και µηχανηµάτων κλπ.).
Το χρονοδιάγραµµα θα συνταχθεί µε την µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης (PertCPM) και θα παρουσιασθεί επίσης µε την µορφή γραµµικού διαγράµµατος Gantt.
Στο χρονοδιάγραµµα πρέπει να διακρίνονται σαφώς τα διάφορα τµήµατα του
έργου και να παρουσιάζεται η χρονική κλιµάκωσή τους. Ειδικότερα η στήλη των
δραστηριοτήτων θα πρέπει να συµπίπτει µε τα τµήµατα του έργου που απαρτίζουν
τον προϋπολογισµό µελέτης της Υπηρεσίας και τα οποία θα συντίθενται από τα
άρθρα του αντίστοιχου τιµολογίου µελέτης.
Στην περίπτωση που θα περάσει η ανωτέρω προθεσµία από την υπογραφή της
σύµβασης, χωρίς ο Ανάδοχος να υποβάλλει το παραπάνω χρονοδιάγραµµα, ο
επιβλέπων µηχανικός έχει δικαίωµα να του κοινοποιήσει πρόγραµµα εργασιών
θέτοντας συγκεκριµένες τµηµατικές προθεσµίες για την αποπεράτωση των επί
µέρους έργων, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τον επιθυµητό ρυθµό προόδου των
εργασιών καθώς και τα αναγκαία µέσα για την επίτευξη του ρυθµού αυτού.
Επίσης εάν ο Ανάδοχος δεν υποβάλει το χρονοδιάγραµµα µέσα στην οριζόµενη
προθεσµία ή εάν δεν το τηρεί, τότε µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος (σύµφωνα µε το
άρθρο 160 του Ν.4412/16).

Άρθρο 7
Αυξοµειώσεις εργασιών, νέες εργασίες, υπερσυµβατικές εργασίες
Για τις αυξοµειώσεις και τις νέες εργασίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.
4412/16 όπως ισχύουν.
Άρθρο 8
Επίβλεψη του έργου
Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που εκπροσωπείται από
τον Επιβλέποντα Μηχανικό που ορίζεται κατά τις διατάξεις του Ν.4412/16 και το άρθρο
136. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει στον Επιβλέποντα Μηχανικό και σε όλους τους
εντεταλµένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους ή συµβούλους του Εργοδότη να
επισκέπτονται τα εργοτάξια, τα λατοµεία, τις αποθήκες κλπ.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που δίνονται µέσα στα συµβατικά πλαίσια για την κανονική και
έντεχνη εκτέλεση των έργων.
Το ότι η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει την ευθύνη επίβλεψης του έργου δεν απαλλάσσει
τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν θα προκύψει από τις συµβατικές του
υποχρεώσεις ή τους ισχύοντες νόµους.
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Άρθρο 9
∆ιεύθυνση του έργου από τον Ανάδοχο - Προσωπικό Αναδόχου
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί τις εργασίες αυτοπροσώπως ή µε τον πληρεξούσιό
που έχει ορίσει, ευρισκόµενος καθηµερινά επί τόπου του έργου. Ο Ανάδοχος ή ο
πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του που θα διευθύνει τα έργα και που πρέπει να είναι
αποδεκτός από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αποδεδειγµένης πείρας στην κατασκευή και
διοίκηση έργων ανάλογης φύσης και έκτασης.
Για την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τη Σύµβαση, για τις επί τόπου µετρήσεις και για
όλες τις υπόλοιπες βοηθητικές εργασίες που είναι αναγκαίες για την άρτια εκτέλεση του
έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο επιστηµονικό και βοηθητικό
προσωπικό, καθώς και τον αναγκαίο αριθµό µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων καθώς
και εργατοτεχνιτών και χειριστών µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων. Ο αριθµός
µηχανηµάτων και των εργαζοµένων θα προσαρµόζεται στις απαιτήσεις του έργου. Αν η
Υπηρεσία διαπιστώσει ότι το έργο καθυστερεί σε σχέση µε το εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα, τότε έχει το δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αύξηση ή
αντικατάσταση του εργαζόµενου προσωπικού και µηχανηµάτων, χωρίς ο Ανάδοχος να
έχει κανένα δικαίωµα για άρνηση ή πρόσθετη αποζηµίωση. Στην περίπτωση αυτή ο
Ανάδοχος έχει την πρόσθετη υποχρέωση να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία
ονοµαστικό κατάλογο των εργαζοµένων στο έργο και των χρησιµοποιουµένων
µηχανηµάτων.
Όλα τα µέλη του προσωπικού του Αναδόχου, πρέπει να έχουν τα κατάλληλα και νόµιµα
προσόντα για το σκοπό που χρησιµοποιούνται. Όλοι οι εργαζόµενοι θα είναι
ασφαλισµένοι σε Ασφαλιστικά Ταµεία ή Ασφαλιστικούς Οργανισµούς.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το έργο προσωπικού
του Αναδόχου για απείθεια ή ακαταλληλότητα. Για πράξεις δόλου ή αµέλειας του
προσωπικού, οι οποίες µε οποιονδήποτε άµεσο ή έµµεσο τρόπο επηρεάζουν αρνητικά το
έργο, την ευθύνη στο ακέραιο την φέρει ο Ανάδοχος.
Άρθρο 10
Συµµόρφωση του Αναδόχου προς τη Σύµβαση και τις διαταγές της Υπηρεσίας –
Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/16.
10.1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις
των διαφόρων µερών του έργου όπως προκύπτουν από τα σχέδια ή άλλα στοιχεία
της µελέτης.
Για αυτό οφείλει πριν από κάθε έναρξη εργασιών να προβαίνει µε δική του δαπάνη
και ευθύνη σε:
α) αριθµητικό έλεγχο των αναφεροµένων διαστάσεων στα σχέδια και σε
περίπτωση που δεν συµφωνούν µεταξύ τους ή λείπουν µερικές ή δεν είναι
ευκρινείς, να ζητήσει έγκαιρα από την Υπηρεσία την απαιτούµενη διόρθωση ή
διασαφήνιση.
β) προσαρµογή ή συµπλήρωση ή τροποποίηση, εφόσον απαιτηθεί και µετά
εφαρµογή των σχεδίων τεχνικών έργων που θα του παραδοθούν. Αυτό θα
απαιτηθεί, εφόσον προκύψουν διάφορες δυσχέρειες ή ειδικές τοπικές
συνθήκες.
Κάθε τροποποίηση που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιείται, εφόσον
απαιτείται, µετά από σχετική συναίνεση και έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να κάνει καµιά αυθαίρετη κατά την κρίση του
τροποποίηση και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή πάνω στα σχέδια, που θα επηρέαζε την
ποιότητα και τα γεωµετρικά ή τοπογραφικά χαρακτηριστικά των κατασκευών.
Εποµένως καµία αποζηµίωση δεν δικαιούται για οποιαδήποτε µεταβολή των
συµβατικών σχεδίων που γίνεται χωρίς την έγγραφη διαταγή ή έγκριση της Υπηρεσίας
και συνεπάγεται µεγαλύτερη δαπάνη, έστω και αν αυτή καθιστά το όλο έργο
στερεότερο ή βελτιώνει τη µορφή του.
Αντίθετα για κάθε µεταβολή, από την οποία επήλθε τυχόν οικονοµία στο έργο κατάβάλλεται στον Ανάδοχο µόνο η δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν.
10.2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωση ή αύξηση τιµής για µεταβολές που έγιναν
χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Σε περίπτωση
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µείωσης ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται µόνο η αξία των εργασιών που
έχουν πράγµατι εκτελεστεί.
Παράλληλα, αν η µείωση των ποσοτήτων ή διαστάσεων έγιναν χωρίς γραπτή διαταγή,
δεν αποκλείεται εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία.
10.3.Σε επείγουσες περιπτώσεις, η διαταγή για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις δίνεται
προφορικά στον τόπο των έργων και καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν τη διαταγή
αυτή τη δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενηµερώσει αµέσως γραπτά τη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής διαταγής. Αν η διαταγή διαφοροποιεί µερικά ή
ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις εργασίες που
έχει εκτελέσει σύµφωνα µε την εντολή της επίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
10.4. Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος αντιµετωπίσει συνθήκες
ή εµπόδια τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί από τη Σύµβαση, οφείλει να ειδοποιήσει
αµέσως και γραπτά την Υπηρεσία, και να υποβάλει τις προτάσεις του για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων κατασκευής. Προς τις αποφάσεις της Υπηρεσίας είναι
υποχρεωµένος να συµµορφωθεί. Σε περίπτωση διαφωνίας, εφαρµόζονται οι σχετικές
διατάξεις του Ν.4412/16.
10.5. Για τις τροποποιήσεις της µελέτης, τις αυξοµειώσεις των εργασιών και τις νέες
εργασίες, εφαρµόζονται τα άρθρα 155 και 156 του Ν.4412/16.
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Άρθρο 11
Κατάληψη χώρων - Εργοτάξια
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση µετά την υπογραφή της σύµβασης των έργων,
να προβεί στην αναζήτηση και διευθέτηση των κατάλληλων χώρων στην άµεση
περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων και καταυλισµών και να
ειδοποιήσει σχετικά τον Εργοδότη. Επίσης έχει την υποχρέωση να εκτελέσει µε
δικές του δαπάνες όλα τα έργα που θα απαιτηθούν, τόσο για την διαµόρφωση του
εργοταξίου και καταυλισµών, όσο και για τις προσπελάσεις προς τους χώρους του,
µόλις ο Εργοδότης τους θέσει στη διάθεσή του.
Μετά το τέλος των εργασιών της παρούσας εργολαβίας, ο Ανάδοχος έχει την
υποχρέωση αµέσως και µε δική του δαπάνη, να αποξηλώσει και αποµακρύνει όλες
τις παραπάνω βοηθητικές κατασκευές του εργοταξίου και τους καταυλισµούς και
να παραδώσει το χώρο καθαρό και ελεύθερο στον Εργοδότη.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνήσει για τη φύλαξη κάθε υλικού,
µηχανήµατος, εργαλείου κλπ. που ανήκει σ' αυτόν, ή σε τρίτους και βρίσκεται στο
χώρο του εργοταξίου και να λαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας
καθώς και να προσλαµβάνει το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό
(φύλακες ηµέρας, νυχτοφύλακες, κλπ.).
Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος
κλπ., που ανήκει σ' αυτόν, ή σε τρίτους, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για
κάθε αποζηµίωση ή αποκατάστασή του, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει
οποιαδήποτε δικαιολογία για οποιαδήποτε ζηµιά για τα παραπάνω, ούτε να
προβάλει αξίωση για αποζηµίωσή του.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης ή παράτασης της προθεσµίας περάτωσης
του έργου, λόγω ανεπάρκειας χώρων του εργοταξίου, γιατί µε την υποβολή της
προσφοράς του, έχει αποδεχθεί ότι έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών.
Αν οι τοπικές ή τοπογραφικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την απόθεση υλικών,
εφοδίων ή µηχανηµάτων σε κατάλληλους, κοντά στο σηµείο που εκτελούνται οι
εργασίες, χώρους, ο Ανάδοχος θα φροντίζει για την αναζήτηση και εν ανάγκη
διαµόρφωση παρακείµενων χώρων, χωρίς για τον λόγο αυτό να γεννάται γι'
αυτόν δικαίωµα αποζηµίωσης για πρόσθετες συµπληρωµατικές εργασίες,
φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές, δεδοµένου ότι οι δαπάνες αυτές θεωρείται ότι
έχουν περιληφθεί στις τιµές προσφοράς του.

Άρθρο 12
Υλικά, µηχανήµατα και εργαλεία
Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά και όλα τα
εργαλεία και µηχανήµατα, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση όλων των έργων που
αποτελούν αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας. Οφείλει επίσης ο Ανάδοχος να
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επισκευάζει, να συντηρεί και να ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και
εργαλεία για κάθε κίνδυνο. Τέλος οφείλει να λαµβάνει µέτρα για την εξάλειψη των
ενοχλήσεων που προκαλεί το έργο στους κατοίκους της περιοχής όπως µε κατασκευή
πρόχειρων διαβάσεων, διάνοιξη οδών προσπέλασης, προσωρινές εµφράξεις αγωγών,
ανέγερση ικριωµάτων, κλπ.
Άρθρο 13
Μελέτες και σχέδια των έργων – Τοπογραφικά στοιχεία
Με την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο, θα του παραδοθούν όλα τα σχέδια
και οι µελέτες που διαθέτει η Υπηρεσία και έχουν σχέση µε το έργο.
Επίσης θα παραδοθούν από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο και τα υπάρχοντα τριγωνοµετρικά σηµεία και οι υψοµετρικές αφετηρίες (REPERES) µε τις συντεταγµένες και
οποιαδήποτε τοπογραφικά στοιχεία έχουν σχέση µε το έργο.
Άρθρο 14
Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και Πρότυπα
Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν βάσει της Σύµβασης ισχύουν:
− οι προδιαγραφές της παρούσης µελέτης
− οι προδιαγραφές ΕΤΕΠ (∆ΙΠΑ∆/οικ/273 – 30/07/2012 (ΦΕΚ 2221-τεύχος Β –
30/7/2012) Απόφαση του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440)
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα
∆ηµόσια Έργα»).
− οι προδιαγραφές της ΚΥΑ ∆ΙΠΑ∆/Β/606/03 (ΦΕΚ Β 292/12-3-2003)
Για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τις ως άνω Τεχνικές Προδιαγραφές, ισχύουν
οι αντίστοιχες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε, του ΕΛΟΤ, DIN, ISO και λοιπών Κανονισµών,
∆ιατάξεων και Εγκυκλίων όπως ισχύουν σήµερα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και ακριβή εφαρµογή των διατάξεων που
καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν καθορίζεται αλλιώς στα αντίστοιχα
άρθρα του Τιµολογίου.
Άρθρο 15
Πηγές λήψης υλικών
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναφέρει στον Εργοδότη τις πηγές των υλικών που
θα χρησιµοποιήσει για την κατασκευή του έργου. Επίσης, πριν από τη χρησιµοποίηση
οποιασδήποτε πηγής υλικών, έχει την υποχρέωση να προβεί µε δικές του δαπάνες στην
εξέταση του υλικού της, σε Εργαστήριο του ΥΠΟΜΕ∆Ι ή αντίστοιχο ιδιωτικό, για να
εισηγηθεί στη διευθύνουσα Υπηρεσία την αποδοχή των υλικών που θα χρησιµοποιήσει.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει συµπεριλάβει στην προσφορά του και την µεταφορά των
παραπάνω υλικών, την εναπόθεση και τη διάστρωσή τους σε χώρους που ο ίδιος θα
εξασφαλίσει, λαβαίνοντας και τη σχετική άδεια από τις αρµόδιες αρχές, σε οποιαδήποτε
επιτρεπόµενη απόσταση από το έργο.
Άρθρο 16
Παράλληλη εκτέλεση περισσοτέρων του ενός ανεξάρτητων έργων
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει τον απαιτούµενο αριθµό συνεργείων από
εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό και τα µηχανήµατα και εργαλεία για να µπορεί να
εκτελεί παράλληλα δύο ή περισσότερα έργα, ή τµήµατα των έργων. Τούτο σε
συνδυασµό βέβαια µε τη συνολική προθεσµία αποπερατώσεως, τους κυκλοφοριακούς ή
άλλους λόγους, τις τµηµατικές προθεσµίες και το πρόγραµµα κατασκευής των έργων
που πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε τις παραπάνω απαιτήσεις.

Άρθρο 17
Αντιµετώπιση επιφανειακών και υπόγειων νερών
17.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε οι εργασίες
να εκτελούνται σε ικανοποιητικά στεγνό περιβάλλον και οπωσδήποτε άνευ
επιδράσεως σ’ αυτές τυχόν επιζήµιων και φθοροποιών µηχανικών φυσικών και
χηµικών επιπτώσεων των νερών.
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17.2. Συγκεκριµένα, ορίζονται τα ακόλουθα:
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποχετεύει τα νερά αποµακρύνοντάς τα από τις
θέσεις εργασίας σε όλες τις φάσεις της κατασκευής (εκσκαφή, εξυγίανση,
σκυρόδεµα τεχνικών έργων, τοποθέτηση σωλήνων, κατασκευή φρεατίων,
κ.λ.π).
Η αποχέτευση των νερών θα γίνει µε αντλήσεις και προσωρινά έργα είτε
παράλληλα προς τον άξονα των σκαµµάτων είτε εγκάρσια. Θα περιλαµβάνει
κατασκευή αναχωµάτων, εκσκαφές, τοποθέτηση σωλήνων, συµπληρωµατικές
αντλήσεις ανάντη της θέσεως εργασίας µέρους της ποσότητας των νερών και
διοχέτευσής τους κατάντη και οποιαδήποτε άλλη µέθοδο, αρκεί να
αντιµετωπίζεται ικανοποιητικά η αποχέτευση των νερών. ∆εν θα καταβάλλεται
ιδιαίτερη αµοιβή καθαιρέσεως και αποκαταστάσεως των προσωρινών έργων
εκτροπής των νερών µετά το πέρας της κατασκευής των έργων, διότι και η
δαπάνη περιλαµβάνεται στις τιµές του Τιµολογίου.
Αρθρο 18
Ηµερολόγιο προόδου εργασιών - Μητρώο του έργου
Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει ηµερήσιο δελτίο προόδου εργασιών (ηµερολόγιο)
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 146 του Ν.4412/16.
Άρθρο 19
∆οκιµές και έλεγχος του έργου
α)
∆οκιµές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες παραγωγής, µε έκδοση αντίστοιχου
Πιστοποιητικού δοκιµών του κατασκευαστή.
β)
∆οκιµές επί τόπου για έλεγχο της ποιότητας κατασκευής.
γ)
∆οκιµές προσωρινής παραλαβής και
δ)
∆οκιµές οριστικής παραλαβής.
Εάν σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια δοκιµών διαπιστωθεί η προβληµατική ή
έξω από τις προδιαγραφές λειτουργία κάποιου τµήµατος του έργου, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να αποκαταστήσει την βλάβη. Στην περίπτωση αυτή οι δοκιµές
επαναλαµβάνονται από την αρχή. Εάν κατά τις δοκιµές προκληθεί φθορά, ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες.
∆οκιµές στα εργοστάσια
Οι δοκιµές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες παραγωγής του εξοπλισµού, εξαρτηµάτων ή
υλικών γίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας, εάν και εφόσον το απαιτήσει η
Υπηρεσία. Εφ’ όσον ο εξοπλισµός διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9002, ή αντίστοιχο, του
εργοστασίου παραγωγής δεν απαιτείται η παραπάνω δοκιµή.
∆οκιµές επί τόπου για την ποιότητα κατασκευής
Οι δοκιµές και οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν κατά τη φάση κατασκευής και πριν από τη
βεβαίωση περαίωσης των εργασιών και έχουν στόχο να επιβεβαιωθεί η τήρηση των
τεχνικών προδιαγραφών, των εγκεκριµένων κατασκευαστικών σχεδίων και λοιπών
συµβατικών όρων και να ελεγχθεί η ποιότητα κατασκευής.
∆οκιµές προσωρινής και οριστικής παραλαβής
Μετά τις δοκιµές της προηγούµενης παραγράφου και τη χορήγηση της βεβαίωσης
περαίωσης των εργασιών µπορεί να τεθούν νέα τα δίκτυα σε λειτουργία και να αρχίσει η
φάση των δοκιµών προσωρινής παραλαβής.
Οι δοκιµές αυτές (δοκιµές παρατηρήσεων) θα γίνουν σε αυτοτελή τµήµατα των έργων
και στο συνολικό έργο.
Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει κάθε τµήµα του έργου που δεν ικανοποιεί τις
απαιτήσεις.
∆οκιµές οριστικής παραλαβής
Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν µετά την προσωρινή παραλαβή και πριν από την οριστική
παραλαβή των έργων και θα αφορούν το σύνολο του έργου σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο.
Άρθρο 20
Εργαστηριακός έλεγχος των έργων – αφανείς εργασίες
Οι εκτελούµενες από τον Ανάδοχο πάσης φύσεως εργασίες όπως και υλικά υπόκεινται
σε εργαστηριακό έλεγχο που θα εκτελείται µέσω του Περιφερειακού Εργαστηρίου
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Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, µε µέριµνα του Αναδόχου και παρουσία της επιβλέψεως,
των σχετικών δαπανών βαρυνουσών τον Ανάδοχο. Αν ο ανάδοχος διαθέτει δικό του
εργαστήριο µπορεί να κάνει επί πλέον ελέγχους, των οποίων τα αποτελέσµατα
λαµβάνονται υπ’ όψη µόνον ενδεικτικά.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Εργαστήριο του Αναδόχου, για να θεωρηθεί σαν
κατάλληλο και αποδεκτό από την ∆ιευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία, πρέπει να είναι
εφοδιασµένο µε όλο τον εξοπλισµό που χρειάζεται καθώς και µε τα απαραίτητα εφόδια
ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές απαιτήσεις που απορρέουν από τις
σχετικές Προδιαγραφές, Κανονισµούς καθώς και από τους υπολοίπους συµβατικούς
όρους, ακόµη και στην περίοδο αιχµής των εργασιών.
Άρθρο 21
Χρόνος εγγύησης και συντήρησης των έργων
Η χρονική περίοδος εγγύησης και συντήρησης των προβλεποµένων από τη σύµβαση
έργων καθορίζεται σε 15 µήνες από τη βεβαίωση περάτωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 171 του Ν.4412/16. Κατά το διάστηµα αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί
τα έργα σε καλή κατάσταση, συντηρώντας τα και επανορθώνοντας µε δαπάνη του
βλάβες ή φθορές από συνηθισµένη χρήση.
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Άρθρο 22
Ευθύνη για ζηµιές και ατυχήµατα στο έργο
Οποιαδήποτε ζηµιά στο έργο, είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις
(εργοτάξια, λατοµεία) που προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά
τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανώτερης βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος
είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει.
Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του ή τρίτους, ή και
σε περιουσίες τρίτων, που οφείλονται σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού
του που έχει αποδειχθεί, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα µέτρα που ενδείκνυνται για την
προστασία και τη διαφύλαξη κάθε φύσεως κατασκευών, εγκαταστάσεων, του
οδικού δικτύου, τηλεπικοινωνιακών εκµεταλλεύσεων, κοινωφελών έργων και
δικτύων κοινής ωφέλειας ή και γειτονικών οικοδοµών που υπάρχουν στην
περιοχή του έργου από βλάβες και ζηµιές που προκαλούν είτε ολοσχερή
καταστροφή ή διακοπή της οργανικής λειτουργίας τους. Επίσης οφείλει να
προστατεύει κάθε υφιστάµενη βλάστηση (δένδρα, θάµνους, φυτά, κλπ.) εκτός αν
παρεµποδίζεται από αυτά η πρόοδος και η εκτέλεση των εργασιών ή προβλέπεται
η αποξήλωσή τους από τη σύµβαση του έργου, πάντοτε όµως µετά από έγγραφη
έγκριση της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τοποθετεί στις θέσεις εκτελέσεως των έργων τα
απαιτούµενα σήµατα και γενικά πινακίδες ασφαλείας σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κ.Ο.Κ. καθώς και σπινθηρίζοντα σήµατα (FLASH LIGHTS).
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Άρθρο 23
Ποσοστό γενικών εξόδων, εργολαβικού οφέλους-φόροι,
κρατήσεις, τέλη, δασµοί κλπ.
Το ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους, σύµφωνα µε το
άρθρο 53 του Ν.4412/16, καθορίζεται σε 18%. Επίσης οι πληρωµές του
Αναδόχου υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόµενες για τα έργα κρατήσεις,
όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και στην
καταβολή του φόρου εισοδήµατος, χαρτοσήµου, κλπ.
Το ποσοστό των γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου δεν
περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου, αλλά υπολογίζεται στο
άθροισµα των τιµών προσφοράς και µπαίνει σαν ιδιαίτερο κονδύλιο στον
προϋπολογισµό προσφοράς και στους λογαριασµούς πληρωµής του
Αναδόχου.
Η καταβολή των προβλεπόµενων κρατήσεων θα αποδεικνύεται µε την
προσκόµιση κανονικής απόδειξης πριν από την πληρωµή των
λογαριασµών, όπως ο Νόµος ορίζει.
Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
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Άρθρο 24
Οδοί προσπέλασης - ∆ιευκολύνσεις προς άλλους εργολήπτες
Κάθε επικοινωνία, τόσο µε τις εκάστοτε θέσεις των επί µέρους εργασιών για τη
µεταφορά και εισκόµιση των απαιτούµενων υλικών, εφοδίων, µηχανηµάτων
κ.λ.π. όσο και µε τις διάφορες πηγές απ’ όπου θα γίνεται η προµήθεια των
πάσης φύσεως υλικών ή πρώτων υλών, θα πραγµατοποιείται είτε µέσω των
υφιστάµενων οδικών αρτηριών, είτε µέσω νέων οδών, κατασκευαζόµενων ειδικά
για αυτό, µε αποκλειστική δαπάνη του Αναδόχου.
Οι χρησιµοποιούµενες για την εν γένει διακίνηση των υλικών οδικές αρτηρίες,
διαχωρίζονται σε:
1.
Οδούς µεταφοράς, στις οποίες περιλαµβάνονται όλες οι ∆ηµόσιες οδοί
(Εθνικές, επαρχιακές, ∆ηµοτικές, κ.λ.π) καθώς επίσης και τα
καταστρώµατα των από την Υπηρεσία ή από άλλους φορείς
κατασκευασθέντων αναχωµάτων, ιδιωτικών κλπ. οδών δηλαδή όλων
γενικώς των οδικών αρτηριών που θα εξυπηρετούν τη δηµόσια
κυκλοφορία και
2.
Οδούς προσπέλασης, οι οποίες από ορισµένο σηµείο των οδών
µεταφοράς οδηγούν στις εκάστοτε θέσεις προµήθειας υλικών (λατοµεία,
ορυχεία κλπ.) ή εκτέλεσης των έργων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών της
Σύµβασης να προβαίνει στην απαραίτητη και αναγκαία συντήρηση των υπ’
αυτού χρησιµοποιουµένων οδών µεταφοράς, µε δική του αποκλειστικά δαπάνη
και ευθύνη. Ιδιαίτερα ευθύνεται για κάθε φθορά ή ζηµία που ήθελε τυχόν
προκληθεί τόσο στις οδούς µεταφοράς και στα επ’ αυτών κάθε είδους τεχνικά
έργα, τις οποίες οφείλει να επιδιορθώσει πάραυτα, χωρίς καθυστέρηση, µε δική
του δαπάνη.
Όσον αφορά τους αµµοχαλικόστρωτους, σκυρόστρωτους ή χωρίς οδόστρωµα
δρόµους, οι κάθε είδους συνήθεις καταστροφές ή φθορές του καταστρώµατος
που θα οφείλονται στην εν γένει κυκλοφορία, θα επισκευάζονται στα πλαίσια
των προαναφερθεισών υποχρεώσεων του Αναδόχου για τη συντήρηση τους,
χρησιµοποιουµένου προς τούτο υλικού οδοστρωσίας οµοίου µε το υφιστάµενο
επ’ αυτών.
Σχετικά µε τις οδούς προσπέλασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη
διάνοιξη, διαµόρφωση και συντήρησή τους ως και την κατασκευή των
απαιτούµενων επ’ αυτών τεχνικών έργων µε δική του ευθύνη και δαπάνη. Όλες
οι δαπάνες κατασκευής των οδών προσπέλασης προς τις θέσεις λήψεως
αδρανών υλικών, λατοµείων, ορυχείων, δανειοθαλάµων ή προς τους χώρους
εναποθέσεως των ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφής καθώς και προς τα
εργοτάξια και τις θέσεις εναποθέσεως των υλικών και εφοδίων του έργου, δεν
πληρώνονται ή αποζηµιώνονται ιδιαίτερα, επειδή περιλαµβάνονται στις τιµές
µονάδος προσφοράς των κονδυλίων του Τιµολογίου και ως εκ τούτου έχουν
ληφθεί υπ’ όψη του Αναδόχου κατά την υποβολή της προσφοράς του.
Ο Ανάδοχος σε καµία περίπτωση δε θα παρακωλύει την κυκλοφορία επί των
οδών µεταφοράς έστω και παροδικώς, λόγω καταλήψεως τµήµατος τους ή
χώρων τους από τα µεταφορικά οχήµατα του ή την εναπόθεση επί του
καταστρώµατος των κάθε είδους υλικών, εφοδίων, εργαλείων ή µηχανηµάτων.
Επίσης θα πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδου προς άλλους
εργολήπτες ή εργατικό προσωπικό που χρησιµοποιείται από την Υπηρεσία καθώς
και προς άλλες Κρατικές Υπηρεσίες ή προς τους εντόπιους κατοίκους για
µετάβαση τους στις αγροτικές και τις άλλες ιδιοκτησίες τους.
Άρθρο 25
Τήρηση Περιβαλλοντικών Ορών, λοιποί Όροι
Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τον
χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης αυτού, να λαµβάνει υπόψη του και να τηρεί
απαρέγκλιτα όλους τους περιβαλλοντικούς στο µέτρο που τον αφορούν.
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της
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αγοράς χωρίς βλάβες, ελαττώµατα, καινούργια, αµεταχείριστα και όπως αυτά
προδιαγράφονται στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας.
Άρθρο 26
Αρχαιότητες
Ο Ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων
οποιασδήποτε ηλικίας στο έργο, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και µέσω αυτής την αρµόδια
Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει κάθε εργασία στην περιοχή των ευρηµάτων
λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των εν
λόγω αρχαιοτήτων.
Μετά τον πρώτο χαρακτηρισµό από την Αρχαιολογική υπηρεσία θα δοθούν οδηγίες στον
Ανάδοχο είτε για τη συνέχιση των εργασιών, είτε για προσωρινή διακοπή των εργασιών
για τη διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας από την αρµόδια Υπηρεσία και για τη µεταφορά
του εξοπλισµού και προσωπικού του σε άλλο µέτωπο εργασίας έως τη λήξη των
αρχαιολογικών ερευνών µε ανάλογη πιθανόν αλλαγή του χρονοδιαγράµµατος του έργου.
Η µετατόπιση από το ένα µέτωπο εργασίας σε άλλο γίνεται από τον Ανάδοχο χωρίς
ιδιαίτερη αποζηµίωση και άµεσα προκειµένου να µην υπάρχει καθυστέρηση εξ αιτίας του
για τη διενέργεια των αρχαιολογικών εκσκαφών.
Η εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών –ερευνών γίνεται µε δαπάνη του κυρίου του
έργου και ανεξάρτητα από τον προϋπολογισµό της Σύµβασης της παρούσας.

Άρθρο 27
Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*
(Εγκύκλιος 27 – ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15-10-2012 ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ)
27.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή
επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96
(αρ. 7-9), Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).
---------------------------------------------------------------------------------------* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα
Ι του άρθρου 12 του Π∆ 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, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ.
27.2. 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.4412/16 (αρθ. 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 (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-1102, 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.
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας
των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της
τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να
διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81
(αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι
αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη
ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των
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µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).
27.3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να
τηρεί τα ακόλουθα :
27.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)
- Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των
εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο
µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες
ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20
εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500
ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση
καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία
αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής)
σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001
του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης
(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από
την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο
ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ
(µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που
θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις
οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα
ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆
305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του
(τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο
Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους
εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο
εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων
για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.57) και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9)
του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3
παρ.4), όταν :
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους:
Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου
ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου
ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση
Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ
249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ.
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την
οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου
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του Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ.
3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά 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.
27.3.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας –
τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει
λιγότερους από 50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1
και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν
απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το
Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην
επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε
τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν
αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από
τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση
Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής :
Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού
ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο
εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και
ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την
ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν
οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο
θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός
εργασίας Ν.3850/10 (αρ.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
σελιδοµετράται και θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του
τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να
αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας
και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων
η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του
Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή
εργασίας και µόνο.
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή
του ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων
ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο
ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις
πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του
ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα
εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού
τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που
δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον
εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων
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ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
27.3.3. Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας
(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια
επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα
µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.)
Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από
τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και
συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/σας
Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή
δοκιµών για ότι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το
αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81
(αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε
αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
27.3.4. 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.
27.4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των
εργασιών στο εργοτάξιο.
28.4.1. Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των
εργασιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας :
α.
Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου
του εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των
επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α,
παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του
εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων
εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται
προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆
1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II,
παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών
θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των
εργαζοµένων από τους κινδύνους 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, κλπ.: Π∆
1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 810), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού
εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων,
νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆
305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
στους εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας,
φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους
ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους
τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη
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χρήση του: Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18),
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και
οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

ΚΥΑ
Υ.Α.

27.4.2. Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας,
φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί,
χηµικοί παράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την
ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή
κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης
Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και
µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών »
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και
αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης
υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν.
2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων
ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών
προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού
εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και
αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες
φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς
υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ
8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ.
IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η
τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν :
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ)
προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική
διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς
και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10.
27.4.3. Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία
αυτών.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων
Π∆ 304/00 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των
µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών
µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και
του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου
και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆
1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91,
Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆
105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ
παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10,
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV,
µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να
συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
[13]

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 (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 ).
27.5. 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 :
27.5.1. Κατεδαφίσεις :
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7),
ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α.
3009/2/21γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και
ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11),
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η
τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
27.5.2. Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89
(αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ
3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ.
αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ).
27.5.3. Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου,
Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ
16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆
305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ).
27.5.4. Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ
αρ.οικ.16289/330/99.
27.5.5. Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης,
δεξαµενές, κλπ.)
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).
27.5.6. Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί
παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα
τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των
6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆
2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).
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27.5.7. Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας
κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.)
Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ),
ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και
παρ.13).
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27.6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις
που περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
A. ΝΟΜΟΙ
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 84/Α/10
Ν. 4030/12
ΦΕΚ 249/Α/12
Ν.4412/16
ΦΕΚ 147/Α/16
Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π. ∆. 413/77
ΦΕΚ 47/Α/78
Π. ∆. 95/78
ΦΕΚ 193/Α/80
Π. ∆. 216/78
ΦΕΚ 260/A/81
Π. ∆. 778/80
ΦΕΚ 106/Α/89
Π. ∆. 1073/81
ΦΕΚ 31/Α/90
Π. ∆. 225/89
ΦΕΚ 31/Α/90
Π. ∆. 31/90
ΦΕΚ 38/Α/91
Π. ∆. 70/90
ΦΕΚ 180/Α/91
Π. ∆. 85/91
ΦΕΚ 337/Α/76
Π. ∆. 499/91
ΦΕΚ 126/Α/83
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
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΥΑ 130646/84
ΦΕΚ 154/Β/84
ΚΥΑ 3329/89
ΦΕΚ 132/Β/89
ΚΥΑ 8243/1113/91
ΦΕΚ 138/Β/91
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93
ΦΕΚ 187/Β/93
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93
ΦΕΚ 765/Β/93
ΚΥΑ αρ. 8881/94
ΦΕΚ 450/Β/94
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93
ΦΕΚ 451/Β/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94
ΦΕΚ 301/Β/94
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΦΕΚ 73/Β/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΦΕΚ 978/Β/95
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
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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

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. 10201/12 Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Βλαχιώτη

17 / 5 /2018

Ο Συντάξας

Βλαχιώτη

17 / 5 /2018

Ο Αν. προϊστάµενος Τεχνικής
Υπηρεσίας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βλαχιώτη 17 / 5 /2018
Ο Αν. Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος, Υπ. ∆όµησης &
Τεχνικών Υπηρεσιών

Τζαµουρής Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Α΄

Τζαµουρής Γεώργιος

β.

Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Α΄
β.

Παναγιώτης ∆ερτιλής
Μηχ/γος Μηχανικός µε Α΄β.
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