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Άρθρο 1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

1.1 Αντικείµενο της παρούσας Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύµφωνα µε 
τους οποίους και σε συνδυασµό προς τους λοιπούς όρους και των άλλων συµβατικών 
τευχών τα οποία έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη καθώς και της Εργολαβικής Σύµβασης 

που θα καταρτιστεί, θα γίνει η εκτέλεση του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π. ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ"  της Γενικής Γραµµατείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 
Τουρισµού. 

1.2 Το αντικείµενο της εργολαβίας που θα συσταθεί µε σύµβαση είναι η εκτέλεση του 
έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π. ΣΤΗ               
ΜΥΤΙΛΗΝΗ», σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης του 
έργου. 

Ειδικότερα το αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνει τις κάτωθι εργασίες που θα γίνουν : 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 

Α. Εξωτερικές εργασίες  

Α1. Τριγωνικά αετώµατα σκυροδέµατος προσθηκών. 

1. Αποξήλωση του σκυροδέµατος στα τµήµατα των κορνιζών που έχουν υποστεί βλάβη 
µε ελαφρό κρουστικό µηχάνηµα ή µε καλέµι µέχρι να αποκαλυφθεί ο οξειδωµένος 
τους οπλισµός.    

2. Καθαρισµός του οξειδωµένου οπλισµού µε αµµοβολή και επάλειψη του µε ανάλογο 
αναστολέα διάβρωσης. 

3. Στην επιφάνεια θα εφαρµοστεί ενισχυτικό πρόσφυσης ρητινούχο γαλάκτωµα τύπου 
SYNTECO LAB.  

4.  Αποκατάσταση του σχήµατος  της διατοµής που αποξηλώθηκε στις αρχικές του 
διαστάσεις µετά την συµπλήρωση των ρωγµατωµένων  τµηµάτων που αφαιρέθηκαν 
µε ρητινοκονίαµα  σταθερού όγκου τύπου ΕΜΑΚΟ. 

5. Με το ίδιο κονίαµα και τεχνική θα αποκατασταθούν οι αποµειώσεις των ακµών, οι 
γωνίες και οι τυχόν κοιλότητες στο σώµα των δοµικών στοιχείων.  

6. Η τελειωµένη επιφάνεια θα επιχριστεί µε τραβηχτό επίχρισµα τριών στρώσεων και θα 
ενισχυθεί µε πλαστικό πλέγµα στα σηµεία αποκατάστασης των κορνιζών στις θέσεις 
σύνδεσης αυτών µε την παλιά κορνίζα για την ελαχιστοποίηση των ρωγµών και την 
καλύτερη συνάφεια παλαιού και νέου επιχρίσµατος. Στο νέο επίχρισµα θα προστεθεί 
σε αυτό βελτιωτικό πρόσφυσης τύπου REVINEX ή ανάλογου τύπου γαλάκτωµα.  

7. Στις θέσεις του αετώµατος που υπάρχει ασφαλτόπανο και είναι φθαρµένο λόγω 
παλαιότητας, θα αντικατασταθεί. 

 

Α2. Επιχρίσµατα 

1. Αποµάκρυνση των σαθρών επιχρισµάτων της πρόσοψης του κτηρίου καθώς και στις 
θέσεις της εσωτερικής τοιχοποιϊας του ορόφου,  όπου υπάρχουν βλάβες προσεκτικά 
µε σκαπτικό εργαλείο χειρός.  

2. Καθαρισµός των σηµείων και αποκατάσταση επιχρισµάτων µε νέα τριπτά τριβιδιστά 
επιχρίσµατα µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς 
στρώσεις πλην της τελευταίας η οποία θα εκτελεσθεί µε µαρµαροκονίαµα 1:2 των 150 
kg τσιµέντου, σποραδικά στα σηµεία που απαιτείται. 
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3. Επιβάλλεται η ανάµιξη στο κονίαµα µε ενισχυτικό γαλάκτωµα τύπου revinex µε 
σκοπό την αύξηση της συγκολλητικής και υδροφοβικής ικανότητας του νέου 
κονιάµατος.     

4. Μετά την πρώτη στρώση του επιχρίσµατος θα τοποθετείται συνθετικό υαλόπλεγµα µε 
σκοπό την ενίσχυση του νέου επιχρίσµατος και την καλύτερη σύνδεσή του µε το 
παλιό. 

5. Στα σηµεία όµως των εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων που παρατηρείται έντονο 
πρόβληµα µε εµφάνιση ρωγµατώσεων µέχρι την τοιχοποιία (κατόπιν εντολής της 
επίβλεψης) καθώς και στην θέση της ένωσης λιθοδοµής µε ξηλόπηκτο τοίχο, πριν την 
πρώτη στρώση του τσιµεντοκονιάµατος των 600 κg τσιµέντου θα τοποθετείται επί της 
τοιχοποιϊας ειδικό γαλβανισµένο πλέγµα, για το δέσιµο αυτής. 

 

Α3. Κορνίζες - Περιζώµατα πρόσοψης - Τριγωνικά αετώµατα λιθόκτιστου κτηρίου 

1. Αποµάκρυνση των σαθρών τµηµάτων των περιζωµάτων – κορνιζών  της πρόσοψης 
του κτηρίου καθώς και του γείσου της οροφής,  όπου υπάρχουν βλάβες, φθορές και 
φουσκώµατα. 

2. Καθαρισµός των σηµείων και αποκατάσταση των τραβηχτών επιχρισµάτων µε νέα σε 
τρεις στρώσεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες από τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου µε ίνες πολυπροπυλενίου και κατάλληλο στεγανωτικό µάζας, η δε τρίτη 
επιφανειακή από ασβεστο-τσιµεντο-µαρµαροκονίαµα, χωρίς διακοπή της συνεχείας 
(αρµοί),σποραδικά στα σηµεία που απαιτείται. 

3. Επιβάλλεται η εφαρµογή ενισχυτικού πρόσφυσης κονιαµάτων σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του προµηθευτή. 

4. Μετά την πρώτη στρώση του επιχρίσµατος θα τοποθετείται συνθετικό υαλόπλεγµα µε 
σκοπό την ενίσχυση του νέου επιχρίσµατος και την καλύτερη σύνδεσή του µε το 
παλιό. 

5. Θα ακολουθεί η  πρόσθετη µόρφωση ακµών, γωνιών, σηµείων σύγκλισης κλπ των 
τραβηχτών επιχρισµάτων καθώς και τα µερεµετίσµατα που πιθανόν να απαιτηθούν. 

6. Μεγάλη προσοχή θα δοθεί στην κατασκευή εκ νέου του υδροσταλλάκτη στο κάτω 
µέρος των περιζωµάτων και του γείσου, όπου αυτά ανακατασκευάζονται, καθώς και 
στην διάνοιξή του στις θέσεις που δεν θα ανακατασκευαστούν τα τραβηχτά 
επιχρίσµατα, αλλά αυτός είναι κατεστραµµένος. 

7. Στο πάνω µέρος του περιζώµατος της πρόσοψης που διαχωρίζει το ισόγειο µε τον 
όροφο, θα αποξηλωθεί η φθαρµένη τσιµεντοκονία όπου απαιτείται, και θα διαστρωθεί 
εκ νέου πατητή τσιµεντοκονία, αφού πρώτα γίνει επάλειψη µε ειδικό primer για την 
καλύτερη συνάφεια. Το ίδιο θα γίνει και σε όσες ποδιές παραθύρων υπάρχουν 
ανάλογες φθορές. 

 

Β. Ξυλουργικά 

1. Όσα κουφώµατα εµφανίζουν φθορές λόγω υγρασίας θα επισκευαστούν επί τόπου του 
έργου, µε όλες τις απαραίτητες εργασίες τριψίµατος, αντικατάστασης τµηµάτων τους, 
καρφώµατα, ανανέωση στα λάστιχα, υδρολόγους, µόνωση µε ειδικές µαστίχες κ.λ.π. Η 
εργασία θα καλυφθεί µε απολογιστικό τρόπο. 

2. Όσες ξύλινες εσωτερικές ποδιές είναι σάπιες λόγω υγρασίας, θα αντικατασταθούν µε 
νέες οµοίου τύπου µε τις υφιστάµενες.  

3. Θα αντικατασταθεί το µεγάλο παράθυρο της νότιας πλευράς του διαδρόµου του ισογείου 
µε νέο οµοίου σχεδίου εκ ξυλείας τύπου Σουηδίας. 
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Γ. Χρωµατισµοί 

1. Εκ νέου χρωµατισµοί στα σηµεία της τοιχοποιϊας που γίνεται επισκευή των 
επιχρισµάτων, µε πέρασµα αρχικά µε ειδικό ακρυλικό σιλικονούχο αστάρι νερού σε δυο 
στρώσεις και έπειτα βάψιµο µε ειδικό ελαστοµερές ακρυλικό µονωτικό χρώµα . 

2. Εκ νέου χρωµατισµοί στα σηµεία της τοιχοποιϊας που είναι φουσκωµένα τα παλιά 
χρώµατα. Ήτοι : επιµελές τρίψιµο και καθάρισµα  των παλιών χρωµάτων,   στοκάρισµα 
και κλείσιµο των αρµών µε primer ενισχυµένο µε κόλλα πλακιδίων, πέρασµα εν συνεχεία 
µε ειδικό ακρυλικό σιλικονούχο αστάρι νερού σε δυο στρώσεις και τέλος βάψιµο µε ειδικό 
ελαστοµερές ακρυλικό µονωτικό χρώµα . 

3. Ανακαίνιση των χρωµατισµών των υπολοίπων τµηµάτων της τοιχοποιϊας της πρόσοψης, 
µε το ίδιο ειδικό ελαστοµερές ακρυλικό µονωτικό χρώµα, αφού γίνει η σχετική 
προεργασία σύµφωνα µε το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ3/77.91 ‘’Ανακαίνιση παλαιών 
χρωµατισµένων επιφανειώνn’’. 

4. Ανακαίνιση των χρωµατισµών των ξύλινων κουφωµάτων των όψεων του κεντρικού 
κτηρίου που επισκευάζονται και των λοιπών κουφωµάτων της ανατολικής όψης που 
επισκευάζονται, καθώς και των νέων ξύλινων ποδιών, αφού γίνει η κατάλληλη 
προεργασία και το πέρασµα πρώτα µε ειδικό αντιδιαβρωτικό αστάρι. 

5. Ανακαίνιση των χρωµάτων των σιδηρών κιγκλιδωµάτων των ανοιγµάτων, των όψεων 
του κεντρικού κτηρίου που επισκευάζονται, αφού γίνει η κατάλληλη προεργασία και το 
πέρασµα πρώτα µε ειδικό αντιδιαβρωτικό µίνιο. 

 

∆. Ανακαίνιση χώρων υγιεινής- Επενδύσεις – Επιστρώσεις 

Στους χώρους υγιεινής του ορόφου του κτηρίου θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες :  

1. Καθαίρεση των πλακιδίων τοίχου του εσωτερικού χώρου wc (γενικού γραµµατέα). 

2. Αποξήλωση όλων των ειδών υγιεινής και τοποθέτηση νέων, τύπου και σχεδίου 
επιλογής της επίβλεψης. 

3. Επίστρωση νέων κεραµικών πλακιδίων δαπέδου, κολλητών πάνω από τα 
υφιστάµενα, χρώµατος και σχεδίου επιλογής της επίβλεψης. 

4. Επένδυση τοίχων µε κεραµικά πλακίδια, σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 

5. Στα δύο παράθυρα του χώρου θα αντικατασταθούν οι υαλοπίνακες µε νέους 
αδιαφανείς απλούς πάχoυς 3 mm. 

6. Θα γίνει ανανέωση των χρωµατισµών των τοίχων, της οροφής και των εσωτερικών 
και εξωτερικών ξύλινων κουφωµάτων. 

Στο γραφείο του Γενικού ∆ιευθυντή θα τοποθετηθούν δύο µαρµαροποδιές στα εσωτερικά 
ράφια από λιθοδοµή, όπου παρατηρούνται φαινόµενα υγρασίας.  

Στο πλακόστρωτο που υπάρχει µεταξύ της βορινής πλευράς των κτηρίων και του γειτονικού 
γηπέδου ποδοσφαίρου έχουν αποκολληθεί σε µερικά σηµεία οι λίθοι. Προκειµένου να 
αποφευχθεί η περαιτέρω καταστροφή του λιθοστρώτου, θα γίνει αποκατάσταση των σηµείων 
αυτών, µε τους ίδιους λίθους που υπάρχουν επί τόπου, και µε συµπλήρωση αυτών που 
υπολείπονται. 

 

ΚΤΗΡΙΟ Α 

Χρωµατισµοί 

Στην βόρεια και δυτική όψη θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες :  

1. Εκ νέου χρωµατισµοί στα σηµεία της τοιχοποιϊας που γίνεται επισκευή των 
επιχρισµάτων, µε πέρασµα αρχικά µε ειδικό ακρυλικό σιλικονούχο αστάρι νερού σε δυο 
στρώσεις και έπειτα βάψιµο µε ειδικό ελαστοµερές ακρυλικό µονωτικό χρώµα . 
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2. Ανακαίνιση των χρωµατισµών των υπολοίπων τµηµάτων της τοιχοποιϊας της πρόσοψης, 
µε το ίδιο ειδικό ελαστοµερές ακρυλικό µονωτικό χρώµα, αφού γίνει η σχετική 
προεργασία σύµφωνα µε το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ3/77.91 ‘’Ανακαίνιση παλαιών 
χρωµατισµένων επιφανειώνn’’.  

 

 

Άρθρο 2.  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 21 του Ν. 1418/84 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα, και συµπεριλαµβάνεται στον Ν. 4412/2016. 
Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισµοί και προδιαγραφές 
που ορίζονται παρακάτω και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

α.  Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί µέρους εργασιών θα εφαρµοστούν: 

• Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

• Τα “Ευρωπαϊκά Πρότυπα” όπως έχουν εγκριθεί από την επιτροπή CEN 

• Τα ∆ιεθνή Πρότυπα όπως έχουν εγκριθεί από τον ISO 

• Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισµοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις 
(νόµοι, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, κλπ) που ισχύουν στην Ελλάδα. 
Σε περίπτωση που οι παραπάνω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα 
αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή τότε 
ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN). 

Για θέµατα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισµούς, πρότυπα και 
προδιαγραφές µπορούν να εφαρµοστούν τα παρακάτω αναφερόµενα εναλλακτικά εθνικά ή 
διεθνή πρότυπα: 

• Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΕΛΟΤ, Π.Τ.Π. κλπ) 

• Γερµανικοί κανονισµοί και προδιαγραφές (DIN, VDE) 

• Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισµοί (BS) 

• Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισµοί (AFNOR) 

• Αµερικανικές προδιαγραφές (ASTM, AWWA) 

 

Πάντως αν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί ή και αριθµητικά 
όρια που έρχονται σε αντίθεση ή αντίφαση µε όσα αναφέρονται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή µε 
τους όρους του Τιµολογίου για το ίδιο θέµα, θα ισχύουν κατά σειρά οι όροι και οι διατάξεις 
του τιµολογίου και της Ε.Σ.Υ. Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα χρησιµοποιούµενα 
πρότυπα και κανονισµοί πρέπει να καλύπτονται από τις προδιαγραφές του έργου που είναι 
ισχυρότερες. 

Κάθε επί µέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ’ ολοκληρίαν και ο Ανάδοχος θα είναι 
υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα επί µέρους στοιχεία ή τµήµατα των κατασκευών και 
του εξοπλισµού είναι συµβατά µεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις ποιότητας και λειτουργίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και ακριβή 
εφαρµογή των διατάξεων που καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται 
αλλιώς στα αντίστοιχα άρθρα Τιµολογίου. 

∆ιευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας Σύµβασης υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων 
κανονισµών και των σχετικών µε αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
(όπως ο κανονισµός οπλισµένου σκυροδέµατος, ο κανονισµός φόρτισης δοµικών έργων 
κλπ). 
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Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισµοί θα πρέπει να είναι 
στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους, κατά το χρόνο δηµοπράτησης, συµπεριλαµβανόµενων 
και των σχετικών τροποποιήσεων. 

β. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και ακριβή εφαρµογή των διατάξεων που 
καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή του έργου. 

Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα 
έγγραφα, η αλληλογραφία κλπ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
κείµενα συνταγµένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερµηνείας επίσηµη και 
υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

 

Άρθρο 3.  ΣΥΜΒΑΣΗ 

Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, 
σε συνδυασµό µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, µε βάση τα οποία ο Ανάδοχος: 

i. Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα και αναλύονται στην Τεχνική 
Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, 

ii. Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συµπληρωµατικές έρευνες για το έργο που θα 
προτείνει και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, 

iii. Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα που 
ορίζεται στην παρούσα. 

 

Άρθρο 4.  ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.1 Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, τα αντίγραφα των 
µελετών που βρίσκονται στην διάθεση των διαγωνιζοµένων περιγράφονται στην Τεχνική 
Περιγραφή. Κατά την υπογραφή της σύµβασης θα παραδοθούν στον Ανάδοχο εγκεκριµένες 
όλες οι µελέτες που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που υπάρχουν από 
έρευνες και µελέτες που έχουν γίνει ή ακόµη και µε αναζητήσεις στους φορείς, οργανισµούς, 
γραφεία γεωτεχνικών ερευνών κλπ, που έχουν εκπονήσει σχετικές µελέτες / έρευνες για την 
Υπηρεσία και το έργο.  

4.2 Μέσα στις προθεσµίες που ορίζονται στην παρούσα (άρθρο 15.4), ο Ανάδοχος θα 
πραγµατοποιήσει πλήρη έλεγχο των τεχνικών µελετών του έργου, µε τυχόν διενέργεια 
εργαστηριακών ελέγχων, περιορισµένων δειγµατοληπτικών ερευνών κλπ.  

Ο έλεγχος θα αναφέρεται στις εγκεκριµένες συµβατικές τεχνικές µελέτες ή/και έρευνες και θα 
έχει σκοπό τον εντοπισµό και, στη συνέχεια, συµπλήρωση τυχόν ελλείψεων των 
µελετηθέντων επί µέρους θεµάτων, µε σκοπό να προκύψει, µε βάση τις εγκεκριµένες 
συµβατικές τεχνικές µελέτες, όπως αυτές θα βελτιωθούν ως ανωτέρω, συνολικό έργο τεχνικά 
άρτιο και λειτουργικό που να ανταποκρίνεται στον προορισµό του και να επιτυγχάνει την 
προδιαγραφόµενη διάρκεια ζωής του. 

Στην προβλεπόµενη προθεσµία του άρθρου 15.4, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τεχνική έκθεση που θα περιλαµβάνει τις παρατηρήσεις του µετά τον 
έλεγχο των παραπάνω και επίσης τον αναλυτικό προϋπολογισµό της τελικής δαπάνης 
(σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

Το σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών θα συνοδεύεται από έκθεση, στην οποία θα 
αναφέρονται αναλυτικά οι προτεινόµενες από τον Ανάδοχο συµπληρώσεις των τεχνικών 
µελετών, µε πλήρη τεκµηρίωσή τους και ανάλυση των προτεινόµενων µε το σχέδιο 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων των συµβατικών 
εργασιών ή/και των τυχόν απαιτούµενων τιµών µονάδος νέων εργασιών. 

Η υποβολή του υπόψη σχεδίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν αναστέλλει την 
υποχρέωση του Αναδόχου να εκτελεί το έργο, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες εγκεκριµένες 
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τεχνικές µελέτες και να συµµορφώνεται µε τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
εργολαβίας, µέχρις ότου αποφασισθούν αν και ποιες θα γίνουν δεκτές από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες. 

Εφόσον προταθούν τροποποιητικές συµπληρώσεις των εγκεκριµένων µελετών, θα καλείται ο 
µελετητής που τις συνέταξε, προκειµένου να διατυπώσει τις απόψεις του, και κατά τα λοιπά 
θα εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο Άρθρο 30 του Π∆ 609/85 όπως ισχύουν µε το άρθρο 144 
του Ν. 4412/2016. 

Οι εγκρίσεις, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, των αναγκαίων συµπληρώσεων εγκεκριµένων 
µελετών θα γίνονται µε Απόφαση της Προϊστάµενης Αρχής, που εκδίδεται ύστερα από 
γνώµη του αρµοδίου Τεχνικού Συµβουλίου και κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην 
παρ. 10 του Άρθρου 4 του Ν. 1418/84 όπως ισχύουν µε το άρθρο 144 του Ν. 4412/2016. 

Σχετικά µε τις αυξοµειώσεις εργασιών ή τις νέες εργασίες που θα προκύψουν είτε από την 
εκπόνηση των µελετών των προηγούµενων παραγράφων, είτε από άλλες αιτίες, 
επισηµαίνεται ότι έχουν ισχύ οι διατάξεις του Άρθρου 8 του Ν. 1418/84 και το Άρθρο 43 του 
Π∆ 609/85 όπως  ισχύουν µε το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. 

Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου θα αναπροσαρµοσθεί σύµφωνα µε τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που θα αποδεχθεί η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω προτάσεων 
του Αναδόχου, ύστερα από σύνταξη και έγκριση του κατά το νόµο προβλεπόµενου ΑΠΕ. Η 
αναπροσαρµογή του χρονοδιαγράµµατος είναι δυνατόν να συνεπάγεται και παράταση των 
προθεσµιών (τµηµατικών ή και συνολικής) εφόσον υπάρξει αρµόδια έγκριση. 

4.3 Ανεξάρτητα από τον έλεγχο της τεχνικής µελέτης και των τυχόν τροποποιήσεων, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των 
έργων, τη σύνταξη των επιµετρήσεων και, γενικότερα, τη χρονική, ποσοτική, ποιοτική και 
οικονοµική τεκµηρίωση τους, όπως ορίζεται στην παρούσα, στην ΕΣΥ και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη.  Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η τυχόν 
προσαρµογή των εγκεκριµένων οριστικών µελετών σε επίπεδο µελετών εφαρµογής, η 
σύνταξη και ενηµέρωση του χρονοδιαγράµµατος αδειοδοτήσεων, µελετών, υποβολών, 
εργασιών κατασκευής, δοκιµών, ελέγχων κλπ., η σύνταξη και ενηµέρωση προγράµµατος 
διασφάλισης ποιότητας και το ΣΑΥ και ΦΑΥ, η εκπόνηση µελετών και η σύνταξη σχεδίων 
σήµανσης και ασφάλισης των προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, κλπ. 

4.4 Υπενθυµίζεται ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και 
αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα 
ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την 
οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι’ αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις 
κείµενες διατάξεις. 

Ουδεµία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί η τυχόν απαιτούµενη 
µελέτη. Τούτο αφορά και τα ενδιάµεσα στάδια κατασκευής των προσωρινών ή των µόνιµων 
έργων.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να προγραµµατίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες, 
ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκπόνηση των µελετών ή/και ερευνών και για τις 
αντίστοιχες εγκρίσεις.  

Η έγκριση των µελετών ή/και ερευνών (υπολογισµών, σχεδίων, κτλ.) από την Υπηρεσία δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη σύµβαση. 

Τα συµβατικά τεύχη του έργου θα είναι στην κατοχή της Υπηρεσίας και θα φυλάσσονται µε 
µέριµνά της.  Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης, θα χορηγηθούν δύο σειρές 
θεωρηµένων αντιγράφων σχεδίων (αν υπάρχουν) των υπαρχουσών τεχνικών µελετών, 
καθώς και των τυπικών σχεδίων της Υπηρεσίας, εφόσον αυτά τα τελευταία διατίθενται.   

Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, κ.λ.π. που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο κατά την 
εκτέλεση του έργου, όπως, σχέδια, µελέτες, καταµετρητικά / επιµετρητικά στοιχεία, κτλ. θα 
είναι στην κατοχή του Αναδόχου και θα φυλάσσονται µε µέριµνά του, µέχρις ότου 
παραδοθούν οριστικά στην Υπηρεσία.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία 
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αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, µε µέριµνα και δαπάνες του, όποτε ζητηθεί από την 
Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους της.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει επί τόπου του έργου ένα τουλάχιστον αντίγραφο των 
συµβατικών τευχών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, των προδιαγραφών και προτύπων 
που αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη, των τεχνικών τευχών που ο ίδιος συνέταξε κατά την 
προηγούµενη παράγραφο, καθώς και της αλληλογραφίας του έργου. Η Υπηρεσία θα 
δικαιούται να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή κατά τις 
ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, εφόσον αυτές υπερβαίνουν τις κατά τα ανωτέρω 
εργάσιµες. 

Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συµβαλλοµένων µερών σφάλµα ή ελάττωµα 
τεχνικής φύσης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, µελέτη κλπ., που προορίζεται για χρήση 
κατά την εκτέλεση του έργου, το υπόψη µέρος θα ενηµερώσει άµεσα το άλλο µέρος σχετικά. 

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Ν. 1418/84 όπως ισχύει µε το 
άρθρο 152 και την παράγραφο 1 του άρθρου 137 του Ν.4412/2016 σε συνδυασµό µε τα 
αναφερόµενα στην παρούσα. 

 

Άρθρο 5.  Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίσει για την έκδοση πιστοποιητικών αδειών 
εγκατάστασης λειτουργίας οικοδοµικών εργασιών και εν γένει κάθε είδους άδεια ή έγκριση 
για το σύστηµα της Προσφοράς του έστω και µη ρητά κατονοµαζόµενη ενταύθα. 

Το κόστος έκδοσης των αδειών αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο θεωρουµένου ότι το 
συµπεριέλαβε στις τιµές µονάδος της Προσφοράς του. Επίσης είναι υποχρεωµένος µε δικές 
του δαπάνες να υποστηρίζει δι’ εκπροσώπου του τις σχετικές µελέτες στις αρµόδιες 
υπηρεσίες ή επιτροπές και να ετοιµάζει έγκαιρα όλα τα σχέδια και τις µελέτες που 
χρειάζονται και να τα υποβάλλει στη ∆ΕΗ ή σε άλλους Οργανισµούς ή Αρχές ή Υπηρεσίες 
και να φροντίζει για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, εγκρίσεων ή αδειών. 

 

Άρθρο 6.  ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η επίβλεψη του έργου ασκείται από το τµήµα Μελετών και Έργων, της ∆/νσης Μελετών,  
Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας που αποτελεί και την ∆/νουσα Υπηρεσία.  

 

Άρθρο 7.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει µε δαπάνες του όλα τα έργα που θα απαιτηθούν για 
διαµόρφωση των εργοταξίων, κατασκευή των εγκαταστάσεών του, διευθέτηση των χώρων, 
προσπελάσεις προς τους χώρους αυτών και ότι άλλο ήθελε απαιτηθεί. Επίσης υποχρεώνεται 
να µην εµποδίζει την λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών, να 
φροντίζει για την συντήρηση, τον τακτικό καθαρισµό και όταν έρθει ο καιρός καθαίρεσης και 
αποκοµιδής όλων ανεξαρτήτως των κατασκευών, περιφραγµάτων κλπ. του εργοταξίου. 

 

Άρθρο 8.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγρ.1 του άρθρου 27 του Π∆ 609/85 και της παρ. 1 
του άρθρου 4 του Ν. 3263/04, όπως ισχύει µε την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016 η εγγύηση καλής εκτέλεσης, για την υπογραφή της σύµβασης ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης 
και του Φ.Π.Α. 
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Άρθρο 9.  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κατά την υπογραφή του Εργολαβικού Συµφωνητικού, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
γνωστοποιήσει στην ∆/νουσα Υπηρεσία την διεύθυνση των κεντρικών του γραφείων, την 
νόµιµη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξουσίους του (Άρθρο 143 του Ν. 4412/2016) 
και τον αντίκλητο αυτού, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016 (άρθρο 29 του Π∆ 609/85).  

Ο κατά την παράγρ. 2 του άρθρου 29 του Π∆ 609/85, όπως ισχύει µε την παράγραφο 2 του 
άρθρου 143 του Ν. 4412/2016,  πληρεξούσιος του Αναδόχου πρέπει να είναι µηχανικός, 
διπλωµατούχος Ανωτάτης Σχολής, αποδεδειγµένης εµπειρίας στην κατασκευή αντίστοιχων 
έργων, ο οποίος θα παρευρίσκεται ως επί τόπου του έργου και ως προϊστάµενος του 
εργοταξίου. Για την έγκριση του παραπάνω Μηχανικού ο Ανάδοχος οφείλει πριν την 
υπογραφή της Σύµβασης να υποβάλλει στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά 
και άλλα  λεπτοµερή στοιχεία που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του 
προτεινόµενου. 

Σε περίπτωση κατά την οποία η Υπηρεσία χαρακτηρίσει είτε κατά τον ορισµό είτε κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου τον ∆ιευθύνοντα το έργο Μηχανικό ή τον αντικαταστάτη του ως 
µη αποδεκτό (κατά την αιτιολογηµένη κρίση της), ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον 
αντικαταστήσει εντός το πολύ πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του σχετικού 
εγγράφου της Υπηρεσίας. 

Ο ∆ιευθύνων Μηχανικός του έργου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος σύµφωνα µε τον 
Νόµο από τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του Εργοταξίου (παραλαβή εντολών, 
ειδοποιήσεων, οδηγιών, παρατηρήσεων, υπογραφή κάθε εγγράφου και στοιχείου που 
προβλέπεται να γίνεται επί τόπου του έργου όπως παραλαβές, ηµερολόγια, επιµετρήσεις 
κλπ). 

Ο ∆ιευθύνων Μηχανικός του έργου θα είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή 
εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρµογή όλων των απαιτουµένων µέτρων 
ασφαλείας του  έργου, των εργαζοµένων και παντός τρίτου. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός του ∆ιευθύνοντος Μηχανικού του έργου σε καµία 
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, παραµένει 
δε εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος πέραν των προαναφεροµένων, οφείλει να στελεχώσει τα γραφεία του 
εργοταξίου µε επιτελείο από έµπειρο και ειδικευµένο προσωπικό αναγκαίο για την εκτέλεση, 
διεύθυνση και παρακολούθηση του έργου. 

Στην περίπτωση αλλοδαπού Αναδόχου ή Κοινοπραξίας µε αλλοδαπό µέλος, στο διατιθέµενο 
από τον Ανάδοχο προσωπικό θα περιλαµβάνεται διερµηνέας. 

Για τον λόγο αυτό πρέπει αµέσως µετά τον ορισµό του να υποβάλλει στην Υπηρεσία 
υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισµού του και των ευθυνών που προκύπτουν από 
αυτόν. 

 

Άρθρο 10.  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η ενσωµάτωση στο έργο των πάσης φύσεως υλικών, θα γίνεται µετά από έγκριση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για τη συµφωνία 
τους µε τις προδιαγραφές και έχουν προσκοµιστεί τα πιστοποιητικά δοκιµών των 
κατασκευαστικών οίκων. 

Στις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται και η ανάπτυξη πλήρους και 
αναλυτικού προγράµµατος εργαστηριακών και λειτουργικών ελέγχων και δοκιµών των 
εργασιών και των υλικών. Οι έλεγχοι αυτοί και οι δοκιµασίες θα γίνουν: 

• Επί τόπου των έργων 

• Σε κρατικά, πανεπιστηµιακά ή αναγνωρισµένα ιδιωτικά εργαστήρια. 
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Για τους ελέγχους οι οποίοι θα γίνουν σε κρατικά, πανεπιστηµιακά ή αναγνωρισµένα ιδιωτικά 
εργαστήρια, απαιτείται η έγκριση της ∆/νουσας Υπηρεσίας ως προς την επιλογή των 
εργαστηρίων. 

Το πρόγραµµα των εργαστηριακών και λειτουργικών ελέγχων και δοκιµών των εργασιών, 
των υλικών και του προς ενσωµάτωση στο έργο εξοπλισµού, θα υποβληθεί προς έγκριση 
στη ∆/νουσα Υπηρεσία µαζί µε το χρονοδιάγραµµα του έργου. Το πρόγραµµα θεωρείται 
εγκεκριµένο εάν δεν επέλθει τροποποίηση ή διαφοροποίηση από τη ∆/νουσα Υπηρεσία 
εντός 15 ηµερών. 

Τα αποτελέσµατα των υπόψη δοκιµών θα υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία, εντός δύο (2) ηµερών από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, όταν 
απαιτείται χρονικό διάστηµα για τον έλεγχο, και αν δεν απαιτείται τέτοιο διάστηµα από της 
λήξης των δοκιµών, αλλιώς δεν θα λαµβάνονται υπόψη. Οι γενόµενες δοκιµές µε ακριβή 
στοιχεία των θέσεων αυτών θα καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που θα συνοδεύει τις 
πιστοποιήσεις και τις τµηµατικές τυχόν προσωρινές επιµετρήσεις και θα αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτών. 

Ανεξάρτητα από τις παραπάνω δοκιµές που θα εκτελεί ο Ανάδοχος, η ∆ιευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία δύναται να προβαίνει και µε τα δικά της όργανα στη λήψη δειγµάτων και 
εργαστηριακή εξέταση τους. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει 
χωρίς αποζηµίωση το τυχόν εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό που απαιτείται, εφόσον 
ζητηθεί η συνδροµή του. 

Σχετικά µε τους εργαστηριακούς ελέγχους θα εφαρµοστούν ανά είδος εργασίας οι 
προδιαγραφές και κανονισµοί που ισχύουν την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του παρόντος 
έργου.  

 

Άρθρο 11.  ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η υποβολή προσφοράς στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι ο ανάδοχος: 

α. Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαµόρφωση και τη φύση του εδάφους της 
περιοχής του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών 
συνθηκών κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης πάσης 
φύσεως υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων 
καθαιρέσεων, τις µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη 
δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού, ηλεκτρικού 
ρεύµατος και οδών προσπέλασης, την ύπαρξη εµποδίων που µπορούν να επηρεάσουν 
την εκτέλεση των εργασιών, τα ύψη των κτηρίων του έργου και των γειτονικών, κ.α. . 
Επίσης ότι έχει λάβει πλήρη γνώση της διαµόρφωσης και της κατάστασης του εδάφους, 
του είδους και της ποιότητας των κατάλληλων και εκµεταλλεύσιµων υλικών που 
βρίσκονται στην περιοχή, των µέσων (µηχανηµάτων, υλικών και υπηρεσιών) που θα 
απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και όλων των 
άλλων παραγόντων που είναι δυνατό να επηρεάσουν µε οποιονδήποτε τρόπο τις 
εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους. 

β. Έχει µελετήσει µε κάθε προσοχή τα τεύχη δηµοπράτησης (συµβατικά τεύχη και σχέδια 
της µελέτης) του έργου και ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των 
εργασιών κατασκευής του. 

γ. Αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω 
ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την 
ευθύνη που έχει για πλήρη συµµόρφωση του προς τις συµβατικές υποχρεώσεις, αν 
παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια, ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, 
που έχει σχέση µε τη µελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά. 

Η παράλειψη του Αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους 
όρους της Σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συµµόρφωση 
προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
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Τροποποιήσεις στην κατασκευή που θα προέλθουν από κακές εκτιµήσεις τον τοπογραφικών 
στοιχείων, κλπ. βαρύνουν εξολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 12.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
(ΟΚΩ) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την πρόληψη ζηµιών 
των εγκαταστάσεων (δίκτυα κλπ.) των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας έχοντας µονοµερώς και 
καθ΄ ολοκληρία την  αστική και ποινική ευθύνη από τις ενέργειες, αµέλειες και παραλήψεις 
αυτού ή των οργάνων του, του εργατοτεχνικού προσωπικού ή των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων του κλπ., υποχρεούµενος συγχρόνως στην αποκατάσταση των ζηµιών ή την 
καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων. 

Καµία αξίωση του Αναδόχου από τις παραπάνω αιτίες δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Η τιµή µονάδας κάθε εργασίας είναι ενιαία και αµετάβλητη ανεξάρτητα από τις δυσκολίες 
κυκλοφορίας ή άλλων αιτιών, από την έκταση των εργασιών και την δυνατότητα ή το 
συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων ή χεριών. 

Είναι πιθανόν να παραστεί ανάγκη παράλληλα µε τις εργασίες κατασκευής του έργου να 
εκτελεστούν από τον ίδιο ή άλλους Οργανισµούς, Υπηρεσίες κλπ εργασίες µετατόπισης, 
αποµάκρυνσης, υποστήριξης κ.ά. αγωγών, καλωδίων, στύλων κλπ κατασκευών δικτύων 
Ο.Κ.Ω., υπογείων και µη. 

Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης (το πολύ εντός είκοσι ηµερών) 
υποχρεούται να ενηµερώσει τις διάφορες υπηρεσίες-οργανισµούς (∆ΕΗ, ΟΤΕ, κ.α.) για την 
έναρξη των εργασιών του έργου, και να προβεί στη λήψη οδηγιών από τους αρµόδιους 
φορείς (Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Η., κλπ.) για την ύπαρξη καλωδίων και αγωγών των παραπάνω 
Οργανισµών στις θέσεις των έργων, καθώς και πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, 
στην αποκάλυψη και εντοπισµό (ακριβή προσδιορισµό) αυτών καθώς και στην µετέπειτα 
προστασία τους προς αποφυγή ζηµιών, η αποκατάσταση ή η αποζηµίωση των οποίων θα 
βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστηµα και αφού έχει λάβει 
γνώση της περιοχής και των  συνθηκών του έργου, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον 
φορέα του έργου και την αρµόδια υπηρεσία για τις τυχόν εγκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ 
(κολώνες ∆ΕΗ & ΟΤΕ, Υποσταθµοί ∆ΕΗ) οι οποίες εµποδίζουν την κατασκευή τµηµάτων του 
έργου, και χρειάζονται µετατόπιση ή άρση, για την λήψη της σχετικής άδειας µετατόπισης µε 
κοινοποίηση στην Υπηρεσία. Οι δαπάνες µετατόπισης ή άρσης αυτών βαρύνουν τον 
εργοδότη και καταβάλλονται απ’ ευθείας απ’ αυτόν εκτός εάν η ανάγκη µετατόπισης 
προέκυψε από αυθαίρετες ενέργειες του Αναδόχου οπότε βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ 
ολοκλήρου τον ίδιο. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενεργεί και να οχλεί τις Υπηρεσίες, Οργανισµούς κλπ . 
για επίσπευση των εργασιών µετατόπισης, αποµάκρυνσης, υποστήριξης κλπ. των 
προαναφερθέντων εµποδίων και να τους διευκολύνει απροφάσιστα χωρίς να δικαιούται να 
εγείρει αξιώσεις αποζηµίωσης του για δυσχέρειες και καθυστερήσεις. 

Οφείλει επιπλέον να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις 
εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών, Οργανισµούς κλπ. και αν συµβούν τέτοιες είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για το σύνολο των ευθυνών. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να ειδοποιήσει 
αµέσως τον κύριο της εγκατάστασης και την Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 13.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Επισηµαίνεται η ιδιαίτερη µέριµνα από πλευράς αναδόχου στην τήρηση όλων των όρων και 
διατάξεων των τευχών αυτών καθώς και η πιστή τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων 
µε έµφαση τα στοιχεία εκείνα για τα οποία άλλωστε θα έχει αξιολογηθεί η προσφορά του. 
Αυτά συνίστανται από την αποφυγή οποιασδήποτε όχλησης της γειτνιάζουσας προς το έργο 
περιοχής κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων και την πιστή εφαρµογή των 
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οριζοµένων στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους τυχόν εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς 
Όρους. 

 

Άρθρο 14.  ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 

Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα µεταφέρονται και θα διαστρώνονται σε 
κατάλληλο/λους  χώρο/ους απόθεσης που θα υποδείξει η Προϊσταµένη Αρχή, και οι οποίοι 
θα είναι εγκεκριµένοι από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής στους παραπάνω χώρους, ο Ανάδοχος οφείλει να 
εξεύρει άλλους χώρους απόθεσης, οι οποίοι θα εγκριθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
περιβάλλοντος και την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (µε εκπόνηση µελέτης Μ.Π.Ε σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην Γ.Σ.Υ.), χωρίς να αναλαµβάνει η Υπηρεσία καµία απολύτως υποχρέωση για 
ανεύρεση τέτοιου χώρου ή/και αποζηµίωση του Αναδόχου. 

  

Άρθρο 15.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του άρθρου 36 του Π∆ 609/85, όπως ισχύει µε το άρθρο 147 

του Ν.4412/2016 ορίζεται συνολική προθεσµία περατώσεως του όλου έργου ενενήντα (90) 
ηµερολογιακές ηµέρες. 

Οι βασικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου είναι οι ακόλουθες: 

15.1 Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης από τον Ανάδοχο παραδίδονται: 

� Βεβαίωση / δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων των διαθέσιµων 
στοιχείων σχετικά µε το έργο συνοδευόµενη από αντίστοιχο πίνακα, όπου 
φαίνονται τα υπόψη στοιχεία και η ηµεροµηνία παραλαβής τους. 

� Αντίγραφο πιστοποιητικού του Αναδόχου ή µελών της Αναδόχου Κοινοπραξίας, 
σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ή επιχειρήσεις-µέλη της Κοινοπραξίας 
διαθέτουν πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας ή/και δήλωση ότι βρίσκονται στο 
στάδιο της προετοιµασίας ή της πιστοποίησης. 

� Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου (αποκλειστική προθεσµία). 

15.2 Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης από τον Ανάδοχο παραδίδονται: 

� Το οργανόγραµµα του εργοταξίου (σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 145 του 
Ν. 4412/2016), η κατανοµή αρµοδιοτήτων και η περιγραφή των θέσεων 
εργασίας (αποκλειστική προθεσµία). 

� Προτάσεις για τους χώρους εγκατάστασης του εργοταξίου και τοποθέτησης 
πινακίδων του έργου, καθώς και πιθανών εναλλακτικών χώρων λήψης και 
απόθεσης υλικών. 

� Πρόγραµµα Υγιεινής και Ασφάλειας σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αποκλειστική 
προθεσµία). 

15.3 Όχι αργότερα από είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης 
από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται: 

i. Οι προβλεπόµενες από το Π∆ 305/96 και το Π∆ 17/96 δηλώσεις και 
γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), Συντονιστή  
Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφαλείας (ΓΑ) εφόσον το προσωπικό 
του Αναδόχου που απασχολείται στο έργο υπερβαίνει τα 50 άτοµα. 

ii. Αναφορά προόδου σχετική µε χώρους που προτίθεται να  χρησιµοποιήσει ο 
Ανάδοχος για χώρους απόθεσης, για την πρόοδο των σχετικών ΜΠΕ, όπου 
προβλέπονται, καθώς και για τις διαδικασίες και ενέργειες που έχει 
πραγµατοποιήσει για την έκδοση των σχετικών αδειών από τις αρµόδιες αρχές.  
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15.4 Όχι αργότερα από είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης 
θα έχει ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο ο πλήρης έλεγχος των τεχνικών µελετών του 
έργου µε διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, ερευνών κλπ. εφόσον τούτο κρίνεται 
αναγκαίο, και θα υποβάλλεται στην ∆/νουσα Υπηρεσία σχέδιο ΑΠΕ στο οποίο θα 
περιλαµβάνονται όλες οι προτεινόµενες από τον ανάδοχο µεταβολές του αρχικού 
συµβατικού αντικειµένου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας. 

 

Άρθρο 16.  ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, που 
προβλέπεται από το άρθρο 32 του Π.∆. 609/85, όπως ισχύει µε το άρθρο 145 του Ν. 
4412/2016  και την ΓΣΥ, το οποίο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην ∆/νουσα 
Υπηρεσία µέσα σε προθεσµία  δέκα πέντε ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία αποφαίνεται κατόπιν ελέγχου και σε τυχόν τροποποιήσεις των 
προτάσεων του Αναδόχου κλπ. όπως στο προαναφερόµενο άρθρο ορίζεται, µέσα σε δέκα 
πέντε µέρες από την υποβολή του µε την έκδοση της σχετικής απόφασης, µετά την 
παρέλευση των οποίων θεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριµένο. 

Στο διάστηµα αυτό ο Ανάδοχος οφείλει ρητά, σύµφωνα και µε τα σχετικά άρθρα της 
παρούσας ΕΣΥ και των λοιπών τευχών: 

- να κάνει έναρξη εργασιών των προκαταρκτικών σταδίων (προετοιµασία, διαδικασία για 
την λήψη των απαιτούµενων αδειών από ΟΤΕ, ∆ΕΗ, Τροχαία, Αρχαιολογική Υπηρεσία 
και όποια άλλη ήθελε απαιτηθεί). 

- Να προβεί στην διενέργεια, εφόσον απαιτείται, δοκιµαστικών τοµών. 

Το παραπάνω χρονοδιάγραµµα, που θα συνταχθεί µε βάση την ολική και τις τµηµατικές 
προθεσµίες, συντάσσεται µε βασική επιδίωξη τον συντονισµό των δραστηριοτήτων για 
έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών, την µείωση των πιθανοτήτων ζηµιών από πληµµύρες, 
θεοµηνίες κλπ. και υποχρεωτικά θα προβλέπει κατασκευή ολοκληρωµένων επί µέρους 
τµηµάτων του έργου µε τρόπο ώστε να είναι εφικτή η άµεση χρησιµοποίηση των διαφόρων 
τµηµάτων αµέσως µετά την κατασκευή τους. 

Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου θα συνταχθεί µε την µορφή τετραγωνικού πίνακα 
και θα συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα, σχετική λεπτοµερή έκθεση και 
οριζοντιογραφία. Τόσο στο διάγραµµα όσο και στην οριζοντιογραφία θα παρουσιάζονται µε 
χρώµατα για κάθε µονάδα χρόνου τα συγκεκριµένα τµήµατα του έργου που θα εκτελεστούν. 

Το παραπάνω πρόγραµµα µετά την έγκρισή του από την Υπηρεσία θα αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της σύµβασης και ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το τηρεί και να το 
εφαρµόζει πιστά. Τυχόν µελλοντική τροποποίηση του Προγράµµατος θα γίνει εάν είναι 
απαραίτητο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία περάτωσης του 
έργου. Για τον σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον Ανάδοχο, η πιθανότητα εργασίας µε 
πρόσθετες βάρδιες, αν δεν επαρκεί η κανονική βάρδια, µε ή χωρίς υπερωρίες, καθώς και η 
πιθανότητα εργασίας σε ηµέρες αργίας ή εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την 
υπερωριακή, νυχτερινή ή σε µέρες αργίας και εορτών εργασίας θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Οι 
κάθε είδους άδειες για υπερωριακή σε µέρες αργίας απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν 
µε µέριµνα και έξοδα του Αναδόχου. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, αν χρειαστεί, θα 
συνηγορήσει στις αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες για την χορήγηση αδειών. 

 

Άρθρο 17.  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 
3263/04, όπως ισχύει µε το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην ΓΣΥ 
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Άρθρο 18.  ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, αµέσως µετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει 
µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες, τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα 
επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε 
και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα 
µηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο παραλαβής.  Οι δοκιµές 
θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

Κατά τον χρόνο εγγύησης ο εργολάβος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά 
διαστήµατα το έργο και να το διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι’ 
αυτό.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία 
ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην προθεσµία που θα οριστεί για τον σκοπό αυτό, ο κύριος του 
έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ ευθείας, σε βάρος και για 
λογαριασµό του αναδόχου.  

 

Άρθρο 19.  ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

Βεβαίωση περαίωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου θα χορηγείται αφού ο Ανάδοχος 
ολοκληρώσει το συµβατικό του αντικείµενο και προβεί σε επιτυχείς, κατά τις απαιτήσεις των 
τεχνικών Προδιαγραφών, ελέγχους και δοκιµές. 

Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει µετά το πέρας δέκα πέντε (15) µηνών από τη 
βεβαιωµένη περαίωση εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 52, 53, 54 και 55 του 
Π∆ 609/85 και το άρθρο 11 του Ν. 1418/84, όπως ισχύουν µε τα άρθρα 170, 171 και 172 του 
Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 20.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

Οι συµβατικές τιµές µονάδας που ισχύουν, αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες 
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Οι τιµές αυτές, προσαυξηµένες κατά το κατά νόµο 
ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, περιλαµβάνουν όλες τις 
απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων, καλύπτοντας όλες 
τις δαπάνες του Αναδόχου, άµεσες ή έµµεσες και, µε την επιφύλαξη των περί αναθεώρησης 
τιµών κειµένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την κατά 
ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών. 

Κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, 
δασµούς, ειδικούς φόρους κτλ. Το ίδιο  ισχύει και για τις νέες τιµές µονάδας που τυχόν θα 
εφαρµοσθούν. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και 
λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά 
του έργου και, προκειµένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (ΦΚΕ) όπου 
ισχύει, τα τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασµοί, τέλη, 
κρατήσεις, κτλ., που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση του έργου. Στις ανωτέρω επιβαρύνσεις 
περιλαµβάνεται και αυτή του άρθρου 27 του Ν 2166/93. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 
επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι περιλαµβάνεται η αµοιβή και αποζηµίωση 
του Αναδόχου για: 

• Την εκτέλεση όλων των απαιτουµένων ερευνητικών και βοηθητικών εργασιών 

• Την πληρωµή πάσης φύσεως δασµών, φόρων, τελών, κρατήσεων και εισφορών. 

• Την εκτέλεση όλων των απαιτουµένων εργαστηριακών και άλλων ελέγχων δοκιµών (στο 
εργοστάσιο ή στο εργαστήριο, ή στο εργοτάξιο ή επί τόπου του έργου, κλπ) 
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• Την εργασία του απαιτουµένου εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 

• Την εγκατάσταση εργοταξίου και αποµάκρυνση τούτου 

• Την χρήση του πάσης φύσεως εξοπλισµού του αναγκαίου για την κατασκευή του έργου 

• Τη σύναψη της εργολαβικής σύµβασης. 

• Την αποζηµίωση ιδιοκτητών, εκµισθωτών ή µισθωτών: 

- Των περιοχών αποθέσεως τυχόν προϊόντων καθαιρέσεων ή αποθηκεύσεως υλικών 
γενικά 

- Των προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και τις θέσεις λήψεως και αποθηκεύσεως των 
πάσης φύσεως υλικών 

• Τις δαπάνες που απαιτούνται για όλες τις ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν (υποβολή 
µελετών, κλπ) για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων. Επισηµαίνεται πάντως ότι οι 
δαπάνες που απαιτούνται για τυχόν κατασκευή έργων µεταφοράς της ηλεκτρικής 
ενέργειας µέχρι το όριο του γηπέδου των έργων βαρύνουν τον Εργοδότη, όπως και οι 
δαπάνες για τη µεταφορά των δικτύων Ύδρευσης και ΟΤΕ. 

• Τις δαπάνες που αναφέρονται στα λοιπά άρθρα της παρούσης, στην Τεχνική Περιγραφή 
καθώς και στο Π∆ 609/85 (άρθρα 24,36,46 κλπ), όπως ισχύουν µε τον Ν. 4412/2016 
(Άρθρα 147, 159 κλπ).  . 

 

Άρθρο 21.  ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τα ισχύοντα εγκεκριµένα αναλυτικά Τιµολόγια (αναλύσεις τιµών) για τον τυχόν κανονισµό 
τιµών µονάδας νέων εργασιών για την παρούσα εργολαβία σύµφωνα µε το άρθρο 156 του 
Ν. 4412/2016 είναι τα παρακάτω: 

• Το Ενιαίο Τιµολόγιο Οικοδοµικών Εργασιών, το οποίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1939 
Β/29-12-2004, ως τροποποιήθηκε, αναπροσαρµόστηκε ή βελτιώθηκε και ισχύει σήµερα. 

• Το Τιµολόγιο Εργαστηριακών και επί Τόπου ∆οκιµών (ΚΕ∆Ε), το οποίο δηµοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 124 Β/24-2-1995. 

Για την αναθεώρηση τιµών ισχύουν για κάθε άρθρο του τιµολογίου τα αναγραφόµενα στον 
Προϋπολογισµό αντίστοιχα άρθρα εγκεκριµένων Αναλύσεων Τιµών. 

∆ιευκρινίζεται ότι τα παραπάνω εφαρµόζονται υπό τις προϋποθέσεις της σχετικής περί 
∆ηµοσίων Έργων Νοµοθεσίας όπως αυτή ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του 
έργου. 

 

Άρθρο 22.  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Χορήγηση προκαταβολής δεν επιτρέπεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π∆ 
171/87. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α' / 11-
4-2012), το οποίο αφορά τροποποιήσεις διατάξεων του Ν.3614/2007 του Ε.Σ.Π.Α. 2007-
2013, προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007 ως ακολούθως: «10. α. 
Στις περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά 
περιλαµβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
150 του Ν. 4412/2016 (Α΄147)». 

 

Άρθρο 23. ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει από κοινού µε την Υπηρεσία στην παραλαβή των 
εκάστοτε εκτελουµένων εργασιών και να τηρεί οπωσδήποτε βιβλίο παραλαβών. Το βιβλίο 
αυτό θα είναι «εις διπλούν», θα σηµειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις των έργων, θα 
υπογράφονται επί τόπου από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα τηρείται από ένα 
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αντίγραφο και για τους δύο. Εργασίες που εκτελούνται εκτός εργάσιµων ωρών και ηµερών 
της Υπηρεσίας θα πρέπει να παραµένουν εµφανείς έως την επόµενη εργάσιµη ηµέρα ώστε 
να είναι δυνατή η παραλαβή τους, άλλως δεν θα εκτελούνται. Επίσης στις παραπάνω 
παραλαβές θα σηµειώνονται και οι θέσεις των δοκιµών και ελέγχων που έχουν εκτελεστεί. 

Αµέσως µόλις τελειώσει αυτοτελές µέρος των εργασιών θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο 
και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία βάσει των παραπάνω παραλαβών σχετικά λεπτοµερή 
σχέδια µε την ένδειξη «όπως κατασκευάστηκε» στα οποία θα φαίνονται αναλυτικά οι 
εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστάσεις τους, θα σηµειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιµών 
και θα είναι λεπτοµερέστατα και συµπληρωµένα µε σηµειώσεις όπου χρειάζεται. Τα 
παραπάνω σχέδια θα συνοδεύονται από τεύχος µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα των 
σηµειούµενων δοκιµών και ελέγχων. 

Τα υπόψη σχέδια και τεύχη επέχουν θέση πρωτοκόλλου αφανών εργασιών και η µη έγκαιρη 
σύνταξή τους θα στερεί στον ανάδοχο την σχετική πληρωµή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί επί τόπου του έργου, ηµερολόγιο σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις στο οποίο θα σηµειώνονται τα µηχανήµατα, το προσωπικό, οι 
εκτελούµενες εργασίες, οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών κλπ.  

 

Άρθρο 24.  ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

24.1. 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.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10** 
(αρ. 42). 

 

24.2. 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. 4412/2016 (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∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα 
των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες 
αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : 
Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7 και αρ.144). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 
µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή 
τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), 
Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

 

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

 

24.3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 
τα ακόλουθα : 
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24.3.1 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.5- 7) 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 

 

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

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

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, άρθρο 172 
παράγρ. 8 Ν. 4412/2016. 

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

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά 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. 

24.3.2 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 σελιδοµετρείται και θεωρείται 
από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

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

 

24.3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 
όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν 
την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε 
συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα 
ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του 
αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των 
τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για 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. 

 

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

Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε 
το ΗΜΑ. 

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. 

 

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

 

24.4.1 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 
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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, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 
εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, 
κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος 
Α, παρ.13, 14). 

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

24.4.2 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. 
IV µέρος 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). 
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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. 

 

24.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.  

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 
304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, 
των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας 
µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 
1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν. 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι 
τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, 
Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :  

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, 
τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια 
χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.  

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 ). 

 

24.5. 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 : 

 

24.5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 
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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. 

24.5.2 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 ). 

24.5.3 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 ). 

24.5.4 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. 

24.5.5 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). 

24.5.6 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). 

24.5.7 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). 

 

24.6. 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    
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Ν. 495/76 

 

Ν. 1396/83 

 

Ν. 1430/84 

 

Ν. 2168/ 93 

 

Ν. 2696/99 

 

Ν. 3542/07 

 

Ν. 3850/10 

 

Ν. 4030/12 

 

Ν. 4412/2016 

 

 

 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ 

 

Π. ∆. 413/77 

 

Π. ∆. 95/78 

 

Π. ∆. 216/78 

 

Π. ∆. 778/80 

 

Π. ∆. 1073/81 

 

Π. ∆. 225/89 

 

Π. ∆. 31/90 

 

Π. ∆. 70/90 

 

Π. ∆. 85/91 

 

Π. ∆. 499/91 

 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΦΕΚ 337/Α/76 

 

ΦΕΚ 126/Α/83 

 

ΦΕΚ 49/Α/84 

 

ΦΕΚ 147/Α/93 

 

ΦΕΚ 57/Α/99 

 

ΦΕΚ 50/Α/07 

 

ΦΕΚ 84/Α/10 

 

ΦΕΚ 249/Α/12 

 

ΦΕΚ 147/Α/16 

 

 

 

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

 

ΦΕΚ 128/Α/77 

 

ΦΕΚ 20/Α/78 

 

ΦΕΚ 47/Α/78 

 

ΦΕΚ 193/Α/80 

 

ΦΕΚ 260/A/81 

 

ΦΕΚ 106/Α/89 

 

ΦΕΚ 31/Α/90 

 

ΦΕΚ 31/Α/90 

 

ΦΕΚ 38/Α/91 

 

ΦΕΚ 180/Α/91 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π. ∆. 395/94 

 

Π. ∆. 396/94 

 

Π. ∆. 397/94 

 

Π. ∆. 105/95 

 

Π. ∆. 455/95 

 

Π. ∆. 305/96 

 

Π. ∆. 89/99 

 

Π. ∆. 304/00 

 

Π. ∆. 155/04 

 

Π. ∆. 176/05 

 

Π. ∆. 149/06 

 

Π. ∆. 2/06 

 

Π. ∆. 212/06 

 

Π. ∆. 82/10 

 

Π. ∆. 57/10 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

 

ΥΑ 130646/84 

 

ΚΥΑ 3329/89 

 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

 

 

ΦΕΚ 220/Α/94 

 

ΦΕΚ 220/Α/94 

 

ΦΕΚ 221/Α/94 

 

ΦΕΚ 67/Α/95 

 

ΦΕΚ 268/Α/95 

 

ΦΕΚ 212/Α/96 

 

ΦΕΚ 94/Α/99 

 

ΦΕΚ 241/Α/00 

 

ΦΕΚ 121/Α/04 

 

ΦΕΚ 227/Α/05 

 

ΦΕΚ 159/Α/06 

 

ΦΕΚ 268/Α/06 

 

ΦΕΚ 212/Α/06 

 

ΦΕΚ 145/Α/10 

 

ΦΕΚ 97/Α/10 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

ΦΕΚ 154/Β/84 

 

ΦΕΚ 132/Β/89 

 

ΦΕΚ 138/Β/91 

 

ΦΕΚ 187/Β/93 

 

ΦΕΚ 765/Β/93 
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ΚΥΑ αρ. 8881/94 

 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

 

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 

 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

 

ΥΑ 3046/304/89 

 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

 

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 

 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 

 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 

 

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 

 

ΥΑ 21017/84/09 

 

Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

 

ΦΕΚ 450/Β/94 

 

ΦΕΚ 451/Β/93 

 

ΦΕΚ 301/Β/94 

 

ΦΕΚ 73/Β/94 

 

ΦΕΚ 978/Β/95 

 

ΦΕΚ 677/Β/95 

 

ΦΕΚ 1035/Β/96 

 

ΦΕΚ 113/Β/97 

 

ΦΕΚ 987/Β/99 

 

ΦΕΚ 1186/Β/03 

 

ΦΕΚ 708/Β/03 

 

ΦΕΚ 420/Β/11 

 

ΦΕΚ 59/∆/89 

 

ΦΕΚ 1035/Β/00 

 

ΦΕΚ 1176/Β/00 

 

ΦΕΚ 686/Β/01 

 

ΦΕΚ 266/Β/01 

 

ΦΕΚ 16/Β/03 

 

ΦΕΚ 905/Β/11 

 

ΦΕΚ 1287/Β/09 

 

 

ΦΕΚ 155/Β/96 

 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 

οικ/215/31-3-08 

 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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Μυτιλήνη      23/11/2016 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΡΟ∆ΑΝΘΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ 

       Πολιτικός  Μηχανικός 

    

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

         Μυτιλήνη      24/11/2016            Μυτιλήνη    25/11/2016 

 Η Αν. Προϊσταµένη Τµήµατος     Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 

 

      ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΙΑΝΝΕΛΗ                                       ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ                   

      Πολιτικός Μηχανικός                                     Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

           


