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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Άρθρο 1ο Αντικείμενο της σύμβασης. 
 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά την εκτέλεση του  έργου 
“Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στην Δ.Κ. Πύλου” . 
Αναφέρεται στις οικοδομικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να 
κατασκευασθεί γήπεδο αντισφαίρισης εντός του οικοπέδου όπου στεγάζεται και το Γυμνάσιο – 
Λύκειο Πύλου . 
 
Άρθρο 2ο Διατάξεις που ισχύουν.  
 Η διεξαγωγή της δημοπρασίας, η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις 
παρακάτω διατάξεις: 
 Του Ν.1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση τους από του Νόμους 
 Ν 2229/94 (άρθρα 1 έως και 4 (Φ.Ε.Κ. 138 Α΄/13-8-1994) 
 Ν 2338/95 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/14-09-1995) 
 Ν 2308/95 άρθρα 15 και 16 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/95) 
 Ν 2372/98 (Φ.Ε.Κ. Α΄29/28-02-1996) 
 Ν 2576/98 (Φ.Ε.Κ. 25 Α΄/09-02-1998) 
 Ν. 2940/01 (Φ.Ε.Κ. Α΄180/6-8-2001) 
 Ν. 3212/03 (ΦΕΚ Α’ 308/31-12-2003) 
 Ν. 3263/04 (ΦΕΚ Α’ 179/28-09-2004) 
     Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων  έργων» 
(ΚΔΕ) 

 Το Π.Δ. 334/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄279/21-12-2000) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για 
τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε». 

 Του Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή δημοσίων έργων" όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από τα 
402/96, 210/97, 285/97 και 218/99.   

 Των ερμηνευτικών εγκυκλίων του πρώην Υπουργείου Δημ. Έργων και τώρα ΥΠΕΚΑ 

 Της ισχύουσας νομοθεσίας. 
 
Άρθρο 3ο  Τεχνικές Προδιαγραφές  
 Για το παραπάνω έργο ισχύουν οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ και της 
ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 
Η ενσωμάτωση στο έργο (δίκτυο) των πάσης φύσεως μηχανημάτων, συσκευών και υλικών, θα 
γίνεται μόνο μετά από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον έχουν γίνει όλοι οι 
απαραίτητοι έλεγχοι για την συμφωνία τους με τις προδιαγραφές, και έχουν προσκομισθεί τα 
πιστοποιητικά δοκιμών των κατασκευαστικών οίκων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα και στο 
αντίστοιχο άρθρο της παρούσας ΕΣΥ.  
Η έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για ενσωμάτωση, ουδόλως απαλλάσσει τον Ανάδοχο 
από την πλήρη ευθύνη του, για την ποιότητα και απόδοση των μηχανημάτων και την εν γένει 
πιστή τήρηση των προδιαγραφών. 
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Άρθρο 4ο  Προθεσμία περαίωσης – Ποινική ρήτρα 
 Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του συμβατικού αντικειμένου του έργου όπως 
αυτό καθορίζεται από τα τεύχη της μελέτης ορίζεται σε δυο (2) ημερολογιακούς μήνες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες, οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του 
έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τις προθεσμίες κατασκευής του έργου. Για 
τις ποινικές ρήτρες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3669/08. Για τις τμηματικές 
προθεσμίες, το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης ορίζεται σε επτά τοις 
εκατό (7%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 
δέκα τοις εκατό (10%) της αντίστοιχης αρχικής τμηματικής προθεσμίας που προβλέπεται από 
τη σύμβαση.  
 
Άρθρο 5ο  Τεχνικός εξοπλισμός  
 Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει τα αναγκαιούντα παντός είδους μηχανήματα, 
εργαλεία και μεταφορικά μέσα για την εκτέλεση του έργου, και για την φύλαξή των σε 
αποθήκες. Επίσης υποχρεούται να διαθέτει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις για διαμονή του 
προσωπικού. 
 
Άρθρο 6ο  Επιμετρήσεις έργων 
 Οι επιμετρήσεις των εργασιών θα γίνονται όπως ορίζονται στο Τιμολόγιο και δεν θα 
λαμβάνεται υπόψη τυχόν έθιμα ή συνήθειες, καθώς επίσης και σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 
3669/08. 
Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος, χωρίς  ιδιαίτερη αποζημίωση να διαθέτει τα 
απαιτούμενα συνεργεία και μέσα για τον έλεγχο και τις επιμετρήσεις των εργασιών. 
Σε κάθε περίπτωση εκτελέσεως εργασιών που μετά την εκτέλεσή των θα γίνουν ‘’αφανείς’’ ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την Υπηρεσία επιβλέψεως του έργου, πριν και μετά 
την εκτέλεση των εργασιών αυτών, για την λήψη των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την 
ακριβή καταμέτρησή των.  
Σε περίπτωση παραλείψεως της ειδοποιήσεως αυτής ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει 
αποζημίωση ούτε για τη μεταγενέστερη αποκάλυψη (έστω και με άρση όλων) των αφανών 
εργασιών, ούτε και για τυχόν σε βάρος του λάθος κατά την επιμέτρηση των εργασιών αυτών.  
 
Άρθρο 7ο  Χρόνος εγγύησης  
 Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3669/08 ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο 
ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με το 
άρθρο 58 παρ. 1 και άρθρο 75 παρ.2 του Ν. 3669/08 και μετά την πάροδο του οποίου 
ενεργείται η οριστική παραλαβή ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες.  
 
Άρθρο 8ο  Περιγραφή και είδος των εκτελουμένων εργασιών 
 Αναφέρονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό,  στο τιμολόγιο και στην τεχνική 
περιγραφή του έργου. 
 
Άρθρο 9ο  Ποσότητες εργασιών – αυξομείωση εργασιών – νέες εργασίες 
 Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08 ο εργολάβος υποχρεούται να εκτελέσει 
εργασίες εφόσον απαιτηθούν σε ποσότητες διαφορετικές από αυτές του προϋπολογισμού κατά 
είδος και τυχόν μη περιλαμβανόμενες στη μελέτη, απαραίτητες όμως για την καλή και πλήρη 
αποπεράτωση του έργου, χωρίς υπέρβαση του ορίου της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 
3669/08. 
 
Άρθρο 10ο  Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου 
 α) Ο ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης πέραν των τιμών της 
προσφοράς του για σήμανση των εργασιών που εκτελεί, θεωρείται δε αποκλειστικά υπεύθυνος 
αστικά και ποινικά, αν από αμέλεια, απρονοησία κ.λ.π. προκαλέσει ατύχημα, υποχρεούμενος 
σε αποζημίωση εις το ακέραιο αυτού που έχει υποστεί βλάβη ή ζημιά. Η σήμανση των έργων 
θα γίνεται με μέριμνα αποκλειστικώς του αναδόχου χωρίς όχληση από την Υπηρεσία.  
 β) Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε βλάβη υπαρχόντων έργων είτε 
του Δημοσίου είτε τρίτων, οφείλει δε να μελετήσει με προσοχή τον τρόπο εκτελέσεως του έργου 
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του που θα επιλέξει ώστε να αποφευχθεί  κάθε βλάβη. Σε περίπτωση που επιφέρει βλάβη στα 
παραπάνω έργα, Δημόσια ή τρίτων, οφείλει αμελλητί να προβεί στην αποκατάστασή των με 
έξοδά του. 
 γ)  Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις δαπάνες προμήθειας επί τόπου των έργων των 
απαραιτήτων για την κατασκευή τους δοκίμων υλικών, είτε τα προμηθεύεται από τρίτους, είτε 
τα παράγει ο ίδιος. Με την επίδοση της προσφοράς του θεωρείται ότι είναι απολύτως ενήμερος 
για την καταλληλότητα και επάρκεια των υλικών, είτε της ευρύτερης περιοχής του έργου, σε 
περίπτωση δε που κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώνεται τυχόν το αντίθετο, βαρύνεται με 
όλα τα έξοδα προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου δοκίμων υλικών σε επαρκείς ποσότητες 
από οπουδήποτε.  
      Η δοκιμότητα των προς ενσωμάτωση υλικών και η ποιότητα των κατασκευών ελέγχονται 
κατ’ αρχήν από τον ανάδοχο του έργου, με ευθύνη του καθ’ όλη την διάρκεια εκτελέσεως των 
εργασιών. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τον απαιτούμενο εργαστηριακό 
εξοπλισμό για την διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, υποχρεούμενος να 
κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων του και στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία όμως 
δεν δεσμεύεται απ’ αυτά να ενεργεί ανεξάρτητους ελέγχους δια των εργαστηρίων του Δημοσίου 
ή και δια χρήσεως του εργαστηριακού εξοπλισμού του αναδόχου. Ο ανάδοχος σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις υποχρεούται να διαθέσει τον επί τόπου των έργων εργαστηριακό εξοπλισμό του, 
καθώς και προσωπικό και μέσα στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και τα εργαστήρια του Δημοσίου 
για την υποβοήθηση του ελέγχου. 
      Ως προς τον έλεγχο της ποιότητας των κατασκευών τις ευθύνες και τις οικονομικές 
επιβαρύνσεις του αναδόχου έχει αναδρομική ισχύ κάθε νέα Διάταξη  σε εκτέλεση του Ν. 
3668/08 που θα εφαρμοστεί και σε μεταγενέστερες συμβάσεις. 
 δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (άρθρο 38) ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αναθέσει την τεχνική διεύθυνση του σε Πολιτικό ή Τοπογραφικό Μηχανικό ή Υπομ/κό ή Τεχν/γο 
Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας. 
 ε)  Ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που θα του δοθεί σχετική εντολή 
από την υπηρεσία επιβλέψεως του έργου, να εκτελέσει στα πλαίσια της συμβάσεώς του 
περιορισμένης εκτάσεως απολογιστικές εργασίες για τις οποίες θα δοθεί η κατά το Νόμο 
απαιτούμενη αρμόδια έγκριση. 
 στ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει οποιαδήποτε τροποποίηση της τεχνικής 
μελέτης που στην περίπτωση αυτή τον βαρύνουν εκτός από τις δαπάνες υπαίθρου και εκείνες 
που αντιστοιχούν για εργασία γραφείου και εκτέλεσης των απαιτούμενων διαγραμμάτων. 
 
Άρθρο 11ο  Πρόγραμμα εργασιών 
 Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης να υποβάλλει για έγκριση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το 
Πρόγραμμα των εργασιών συντεταγμένο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 46 
παρ.1 του Ν. 3669/08. 
 
Άρθρο 12ο  Προκαταβολές  
 Στην παρούσα εργολαβία προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 13ο  Πρόσθετη καταβολή στον ανάδοχο 
 Στην παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται η συνομολόγηση πρόσθετης καταβολής 
(πριμ) στον ανάδοχο για την γρηγορότερη περαίωση του έργου. 
 
Άρθρο  14ο  Εκτέλεση εργασιών 
 α)  Ο ανάδοχος του έργου μεριμνά για την αναζήτηση κατάλληλων χώρων προς 
απόρριψη των προϊόντων των εκσκαφών, εφόσον βέβαια αυτά κριθούν  ακατάλληλα προς 
χρήση. 
 Οι υπόψη χώροι εγκρίνονται πριν την απόρριψη των υλικών από την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία η οποία συνεργάζεται  με τον ανάδοχο για την μέριμνά του αναζήτηση, των 
πλησιέστερων προς τις θέσεις των ορυγμάτων, χώρων απόρριψης των προϊόντων εκσκαφών. 
 Οι διαπραγματεύσεις με τους κυρίους των ακινήτων γίνονται από τον ανάδοχο του 
έργου, ο οποίος και βαρύνεται με κάθε τυχόν δαπάνες διάθεσης των υπόψη χώρων προς 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ή όπως προβλέπονται από τους εγκεκριμένους 
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Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου. 
 Η απόθεση των ακαταλλήλων προϊόντων θα γίνεται κατά στρώσεις, με ευθύνη και 
δαπάνη του αναδόχου. 
 β)  Ο εργολάβος δέον να έχει υπόψη του ότι σε τμήματα εντός του εύρους 
εκτελέσεως των εργασιών, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, σε υπόγεια 
καλώδια, σωλήνες υδρεύσεως κ.λ.π., αγωγοί, θα παραστεί λοιπόν ανάγκη παράλληλα με τις 
εργασίες που εκτελεί ο ίδιος, να εκτελεσθούν από τις αρμόδιες Εταιρείες ή την ΤΑ ή 
Οργανισμούς, εργασίες μετατόπισης των στύλων και απομάκρυνσης των υπαρχουσών 
σωληνώσεων, καλωδίων κ.λ.π. 
 Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμειξη, είναι 
υποχρεωμένος όμως να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες ή Οργανισμούς για την επίσπευση  της 
απομάκρυνσης των ως άνω εμποδίων και να διευκολύνει απροφασίστως τις σχετικές εργασίες 
ή δικαιούμενος να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση περί αποζημιώσεως λόγω καθυστερήσεων ή 
δυσχερειών παρουσιαζομένων στο έργο από την εκτέλεση των εργασιών αυτών. 
 Περαιτέρω υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ζημιών στις 
εγκαταστάσεις των ως άνω Εταιρειών ή Οργανισμών, οι οποίες εάν συμβούν βαρύνουν 
οπωσδήποτε αυτόν. 
 
Άρθρο 15ο Ισχύουσα νομοθεσία 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη εφαρμογή του Ν. 3669/08 και της 
προαναφερθείσας και ισχύουσας νομοθεσίας. 
 
Άρθρο 16ο  Κανονιστικές απαιτήσεις 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους 
νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της 
υπηρεσίας αναφορικά με την υγεία των εργαζομένων. 
 
Άρθρο 17ο Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ) 
 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο.  
Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται οι εξής :     
1. Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2. Ορισμός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα 
και λόγω της σπουδαιότητας  των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα 
οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και 
υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 
(Ν-1568/85, ΠΔ- 17/96, ΠΔ-305/96, ΠΔ-294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού 
ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας 
γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ του 
ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή 
ασφάλειας και γιατρού  Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και 
ΦΑΥ περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, 
κλπ ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με   εξωτερικούς συνεργάτες ή /και με ειδικά 
αδειοδοτημένη (ΠΔ-95/99, ΠΔ-17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική  Υπηρεσία 
Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ). 
3. Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ. 
4. Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
5. Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 

 Αναφορά ατυχήματος  

 Διερεύνηση των ατυχημάτων  και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας  

 Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης  

 Χρήση μέσων ατομικής προστασίας 

 Εκπαίδευση προσωπικού 

 Ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων 
6. Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια μελέτη 
προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής. 
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7. Διαδικασίες Επιθεωρήσεων  
 Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει  την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του 
εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται 
η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που 
επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά. 
8. Άλλες προβλέψεις: 

 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το 
αρμόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. 

 Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα 
ΑΥΕ 

 Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο 
εργοτάξιο 

 Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το συντονιστή ΑΥΕ 
και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 
9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ. Ο συντονιστής ασφαλείας και 
υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά τα θέματα ΑΥΕ 
και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 
Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ 
εμπεριέχονται ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας 
και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ 
ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό 
κατασκευάστηκε.  
Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο μαζί με 
την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των, αδαπάνως για το Δημόσιο.  
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής : 

 Γενικά στοιχεία έργου: 
   Είδος έργου και χρήση αυτού 
   Σύντομη περιγραφή του έργου 
   Ακριβής διεύθυνση του έργου 
   Στοιχεία του κυρίου του έργου 
   Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 

 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας 

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

 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου 

 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων 

 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών 

 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών 

 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. 
ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κλπ. και διατάξεις 
για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

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

 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης 
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης 
επικινδυνότητας π.χ. 
   Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου, Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου, Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 
   Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα 
μέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς 
κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του Αρθ-12 του ΠΔ-305/96). 
Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής : 
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Α) Γενικά 
Είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβής διεύθυνση του έργου, αριθμό αδείας, στοιχεία του 
κυρίου του έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 
Β) Στοιχεία από το μητρώο του έργου 
  Τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές μελέτης, σχέδια. 
Γ) Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας τα οποία θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. 
Ενδεικτικά, οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 
διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 
ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κτλ.) στην πυρασφάλεια κλπ. 
Δ) Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου  
Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του 
έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα 
διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο 
και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 
Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου πχ. οδηγίες 
χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε 
συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 
Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική 
συντήρηση του έργου. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του 
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται 
να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 
 
Άρθρο 18ο Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 
 Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του 
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί από αυτόν  κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 
 
Άρθρο 19ο Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 59 του Ν. 3669/08. 
Σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα διεξάγεται έλεγχος ποιότητας προκειμένου να 
διαπιστωθεί ότι η κατασκευή στο εργοστάσιο ή επιτόπου, η προμήθεια και η ενσωμάτωση των 
υλικών στο έργο γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, την μελέτη εφαρμογής και τα 
λοιπά συμβατικά τεύχη. 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκπονήσει πριν την έναρξη του έργου το Πρόγραμμα 
Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) όπως προβλέπεται από το άρθρο 59 του Ν.3669/2008 και τις 
Υπουργικές αποφάσεις ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ. 502/2000 (ΦΕΚ 1265 β/18-10-2000) και ΔΙΠΑΔ ΟΙΚ. 
611/24-7-2001 (ΦΕΚ 1013 Β/2-8-2001). Η εκπόνηση του Π.Π.Ε. θα γίνει σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Πρότυπο ISO 10005:1995 η σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα 
ποιότητας. Το Π.Π.Ε. είναι έγγραφο στο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές και τα μέσα για 
την ποιότητα καθώς και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με ένα 
συγκεκριμένο προϊόν, έργο η σύμβαση. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το Π.Π.Ε. σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την υπογραφή 
της σύμβασης του έργου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών θα πρέπει να 
επιστρέψει ένα εγκεκριμένο αντίτυπο στον ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις της. 
Στο πρόγραμμα ποιότητας έργου θα περιλαμβάνεται : 
 
 Έλεγχος ποιότητας και επιθεώρησης προμηθευτών στα εργοστάσια. 
 Έλεγχος ποιότητας και επιθεώρησης επιτόπου των έργων. 
 Δείγμα εντύπου ελέγχου ποιότητας. 
 Κατάλογος συσκευών, οργάνων ή εξαρτημάτων για έλεγχο στα εργοστάσια των 
προμηθευτών. 



''Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στην Δ..Κ. Πύλου'' . 

 Περιγραφή διαδικασιών εκτέλεσης ελέγχων. 
 Εργαστήρια για τη διεξαγωγή των ελέγχων, υποκείμενα στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Οι έλεγχοι ποιότητας θα συνοψίζονται σε μηνιαίες εκθέσεις, σε ειδικό έντυπο που θα 
υπογράφουν ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων Μηχανικός.  
Σε περίπτωση που προκύψουν αποτελέσματα που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
συμβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πλημμελών εργασιών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και τους λοιπούς όρους της σύμβασης. 
 
Άρθρο 20ο Έκπτωση του αναδόχου 
 Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται 
με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, 
κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. Για την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 61 του Ν. 3669/08. 
Αν μετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν την οριστικοποίησή της ο ανάδοχος εξακολουθεί να 
παραμελεί τις υποχρεώσεις του, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να επέμβει για την αποτροπή 
ενδεχόμενων κινδύνων για το έργο και εκτελεί τις απαιτούμενες προς τούτο εργασίες σε βάρος 
και για λογαριασμό του αναδόχου.  
Επίσης εκτελεί τις απαραίτητες κατεπείγουσες εργασίες μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 
και μέχρι τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης των υπολειπομένων εργασιών, από την 
αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή. Η εκτέλεση των εργασιών  αυτών γίνεται με απευθείας ανάθεση 
σε άλλον εργολήπτη ή με πρόχειρο διαγωνισμό ή με αυτεπιστασία. 
 
Άρθρο 21ο  Υπεργολαβία – Κατασκευαστική Κοινοπραξία 
 Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης υπεργολαβίας, προϋπόθεσή της, κατά τις κείμενες 
διατάξεις, έγκρισής της είναι να διατηρεί ο ανάδοχος του έργου ποσοστό τουλάχιστον 
εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ποσού της σύμβασης. 
Για το ποσό της σύμβασης υπεργολαβίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται πιστοποιητικό εμπειρίας 
για χρήση στο Μ.Ε.ΕΠ., ενώ τα στελέχη του αναδόχου δικαιούνται πιστοποιητικό εμπειρίας, το 
οποίο για την εξέλιξη στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) ανάγεται στο μισό του 
χρόνου επίβλεψης. 
Σε περίπτωση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας, η οποία εγκρίνεται σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί συνολικό ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 
εβδομήντα τοις εκατό (70%). 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 22ο  Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές 
 Κατά την εκτέλεση του έργου εφαρμόζονται το προαναφερόμενο ισχύον νομικό 
πλαίσιο.  
 
Άρθρο 23ο  Συμβατικά στοιχεία 
 Η ανάθεση και εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα 
συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων 
που περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται ως εξής: 
1. Το συμφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και 
οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 
τροποποίησης των μελετών του έργου.  
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10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 24ο  Πρόοδος έργων. Κυρώσεις λόγω καθυστερήσεως 
 α) Το ενδεχομένως στην μελέτη του έργου συνημμένο διάγραμμα προγραμματισμού 
παρέχει ενδεικτικώς την πρόοδο των επί μέρους εργασιών, μέσα στη συνολική προθεσμία 
αποπερατώσεως αυτού η οποία  προβλέπεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή την 
διακήρυξη. Με αίτηση του αναδόχου η υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τροποποίηση του 
διαγράμματος αυτού, εφ’ όσον αυτή υποβληθεί πριν την έναρξη των εργασιών και δεν 
συνεπάγεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του όλου έργου. 
 β)  Όταν δεν έχει συνταχθεί διάγραμμα προγραμματισμού της εκτέλεσης του έργου, οι 
τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών καθορίζονται από την υπηρεσία με 
πίνακες εργασιών οι οποίοι κοινοποιούνται στον ανάδοχο. 
 γ)  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκεί εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα και 
να εφαρμόσει υπερωρίες, και νυχτερινά συνεργεία, αν αυτό απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμος 
εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται καμιά πρόσθετη αποζημίωση. Η υπηρεσία μπορεί σε 
κάθε στιγμή  να  απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων, τις 
υπερωρίες και τον αριθμό των μηχανημάτων,  αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου 
δεν είναι ικανοποιητικός. 
 δ)  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί  λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας, και καιρικών 
συνθηκών. Το ημερολόγιο υπογράφεται καθημερινά από τον ανάδοχο και εκπρόσωπο της 
υπηρεσίας, αν αυτό απαιτηθεί από αυτή. 
 ε)  Σε περίπτωση παραβίασης των προθεσμιών του έργου επιβάλλονται στον ανάδοχο 
ποινικές ρήτρες. Δύναται δε αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος κατά την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Άρθρο  25ο  Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου. 
 Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, και ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται καμιάς άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη και έντεχνο 
εκτέλεση κάθε εργασίας. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται : 
 α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για την εκτέλεση κάθε  εργασίας 
μηχανημάτων δηλαδή μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η λόγω ημεραργιών 
για οποιανδήποτε αιτία επιβάρυνση, οι δαπάνες παραλαβής μεταφοράς επί τόπου και 
επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών. 
 β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού 
εξοπλισμού, από εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες ειδικευμένους 
και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίας, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, 
έκτακτους χρηματικές παροχές κ.λ.π. 
 γ) Οι δαπάνες των απαιτουμένων για έκαστο είδος εργασίας υλικών μετά των 
φορτοεκφορτώσεων και των μεταφορών αυτών με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή 
προμήθειας στον τόπο των έργων, καθώς και κάθε υλικού μη ρητώς κατονομαζομένου, αλλ’ 
ενδεχομένως απαιτουμένου για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 δ) Οι τυχόν δαπάνες παντός είδους ασφαλίσεων των υλικών και αποζημιώσεων για την 
προσωρινή κατάληψη εκτάσεων προς μεταφορά ή αποθήκευση αυτών. 
 ε) Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως και φυλάξεως των εργαλείων, μηχανημάτων 
και υλικών. 
 στ) Κάθε δαπάνη έστω μη ρητώς κατονομαζόμενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνο εκτέλεση της εργασίας. 
Ουδεμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν  να θεμελιωθεί  εκ των υστέρων, είτε ως προς 
τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των σε κάθε εργασία εισερχομένων υλικών, είτε 
ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τις τιμές ημερομισθίων και υλικών, 
μετά την συμμετοχή του αναδόχου εις τον διαγωνισμό.  
 
Άρθρο 26ο  Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου 
 Στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου, το οποίο  καταβάλλεται, στην 
αξία των ισχυουσών ή νέων τιμών μονάδος εκτελεσθησομένων εργασιών περιλαμβάνονται: 
α) Οι μισθοί και παντός είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του διοικητικού  
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και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 
β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την 
κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κλπ.). 
γ) Τα έξοδα συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύναψης σύμβασης, εγκατάστασης, εκτέλεσης και 
παραλαβής των έργων. 
δ) Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης για ατυχήματα του προσωπικού του εργολάβου και 
πάσης φύσεως αποζημίωσης προς τρίτους. 
ε) Παντός είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυήσεως, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές πάσης 
φύσεως επιβαρύνσεις. 
στ) Τα έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών εν γένει 
για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 
ζ) Τα έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομίσεως των προϊόντων σε 
θέση επιτρεπόμενη από την αστυνομία. 
η) Κάθε δαπάνη έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενη αλλά αναγκαία δια την ορθή, έντεχνο και 
σύμφωνο προς τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών η απαιτουμένη για την 
τακτοποίηση των έργων από πάσης πλευράς σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και 
παντός είδους επισφαλή έξοδα. 
θ) Το όφελος του αναδόχου.  
 
Άρθρο 27ο  Ποιότητα υλικών, έλεγχος αυτών, δείγματα. 
 Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων 
τεχνικών προδιαγραφών. 
Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση προ της χρησιμοποιήσεως. Υλικά  και 
λοιπά είδη που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση της υπηρεσίας θα απορρίπτονται εφ’ όσον 
διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους.  
Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία, θα λαμβάνονται εγκαίρως πριν να 
χρησιμοποιηθούν και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα 
δείγματα θα αποστέλλονται προς εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών. 
Για το σκοπό αυτό θα συσκευάζονται καταλλήλως και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και 
του εργοστασίου, για τα υλικά εμπορίου, για δε τα αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης, την 
ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το όνομα του αναδόχου, καθώς και ότι τα υλικά τα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης θα αναγράφεται 
το είδος του ελέγχου στο οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.  
 
Άρθρο 28ο  Αναλογίες υλικών 
 Πρέπει να τηρούνται επακριβώς και εξηκριβωμένα οι στο τιμολόγιο ή την συγγραφή 
υποχρεώσεων καθοριζόμενες αναλογίες υλικών.  
 
Άρθρο 29ο  Μηχανικός Εξοπλισμός 
 Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός, προβλέπεται 
και καθορίζεται εκάστοτε εις την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός αν δεν 
διατίθεται από τον ανάδοχο, θα εξευρίσκεται με ευθύνη και με δαπάνες αυτού.  
 
Άρθρο 30ο Ατυχήματα και ζημίες. 
 Οι ανάδοχοι έργων, εκτελουμένων εντός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ υποχρεούνται να 
ασφαλίσουν όλο το απ’ αυτούς απασχολούμενο προσωπικό. Στις περιπτώσεις έργων που 
εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ, οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την 
ασφάλιση του τυχόν προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί και το οποίον είναι ασφαλισμένο στο 
ΙΚΑ και δεν έχει διακοπή η ασφάλισή του.  
Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει σε μία από τις ανεγνωρισμένες 
από το Δημόσιο ασφαλιστικές εταιρείες. Η δαπάνη για τα υπό του αναδόχου καταβλητέα 
ασφάλιστρα, στο σύνολό τους δηλαδή της  εργοδοτικής εισφοράς και εισφοράς ασφαλισμένου 
βαρύνει τούτον.  
Σε καμιά περίπτωση δύναται να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του εν 
γένει προσωπικού του αναδόχου, καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται 
από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε 
έργα του Δημοσίου, των ΟΤΑ και σε κάθε  φύσεως κοινωφελή έργα. 
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Άρθρο 31ο  Φόροι. Τέλη και κρατήσεις 
 1.  Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους 
βάσει των κειμένων νόμων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα 
διενεργείας του διαγωνισμού και ότι υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό 
προσωπικό των εκάστοτε υπό του Υπουργείου Εργασίας, βάσει αποφάσεώς του, 
καθοριζομένων δώρων, λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, ως και ημερών υποχρεωτικής 
αργίας και τυχόν επιδόματος αργίας. 
 2.  Εάν μετά την ημερομηνία διενεργείας του Διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη ή 
κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι τοιούτοι, το αντίστοιχο ποσό  καταβάλλεται επί πλέον ή 
εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου, πιστοποιουμένου ή αφαιρουμένου 
του πραγματικού επί πλέον ή επί έλαττον ποσού.  
 
Άρθρο 32ο Μελέτη συνθηκών του έργου 
 Η έννοια της επιδόσεως της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη 
κατά την σύνταξη ταύτης τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή την θέση του 
έργου και των μερών αυτού, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, την διάθεση διαχείριση 
και εναποθήκευση των υλικών, την  κατάσταση των οδών, την ανάγκην κατασκευής οδών 
προσπελάσεως, την ευχέρεια εξευρέσεως εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, τις 
καιρικές συνθήκες, την δίαιτα των ρευμάτων και οιασδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές 
συνθήκες, τα δυνάμενα να προκύψουν ζητήματα, τα οποία καθ’ οιονδήποτε τρόπον δύνανται 
να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά την σύμβαση, προς 
την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.  
 
Άρθρο 33ο Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών  κατασκευών και μέσων. Προστασία 
περιβάλλοντος 
 α)  Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα, καθώς 
και τις εκτελούμενες από αυτόν εργασίες. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται απ’ 
αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φυλάξεως, προστασίας ή διατηρήσεως λαμβάνονται 
από τον εργοδότη και οι αντίστοιχες δαπάνες καταλογίζονται στον ανάδοχο. 
 β)  Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φυλάξεως και προστασίας των 
πάσης φύσεως κοινωφελών έργων που υπάρχουν κοντά στο εκτελούμενο έργο με σκοπό την 
πρόληψη ζημιών σε αυτά ή την διακοπή της λειτουργίας των. Ζημιές που θα προκληθούν από 
αμέλεια του αναδόχου επισκευάζονται αμέσως απ’ αυτόν, αλλιώς η επισκευή γίνεται από τον 
εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
 γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και 
καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής του εκτελουμένου έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή 
δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας  που δεν είναι απαραίτητη για την κατασκευή του 
έργου. 
 δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με προσοχή τους εγκεκριμένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου.  
 
Άρθρο 34ο  Πρόληψη ατυχημάτων & Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας της κυκλοφορίας 
 Ο ανάδοχος, ανεξαρτήτως των εκ των κειμένων διατάξεων υποχρεώσεων  και ευθυνών 
του, λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό αυτού και κάθε τρίτο, ως και 
για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. O ανάδοχος του έργου οφείλει με την λήψη 
των καταλλήλων μέτρων να εξασφαλίζει τα πρανή (ή παρειές) των πάσης φύσεως εκσκαφών 
που έγιναν από αυτόν με σκοπό την αποφυγή των κατολισθήσεων. 
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται στη σήμανση των εκτελουμένων επί κοινοχρήστου χώρου 
έργων με  αντανακλαστικές πινακίδες δηλωτικών του κινδύνου, εφ όσον δε η βατότητα δεν 
αποκαθίσταται κατά την διάρκεια της νύκτας, ο ανάδοχος οφείλει εκτός των ανωτέρω πινακίδων 
και στην εγκατάσταση σημάνσεως των έργων με φωτεινά προειδοποιητικά σήματα που θα 
γίνονται αντιληπτά από απόσταση ίση προς το μέγιστο διάστημα τροχοπεδήσεως των 
τροχοφόρων στον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς ιδιαίτερη υπόμνηση του εργοδότη. Διαταγές της 
υπηρεσίας σε σχέση προς την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με ευθύνη και 
δαπάνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό, προς 
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παροχή πρώτων βοηθειών.  
 

Άρθρο : Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*. 
 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση 
κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων 
κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27- 11-02, στο χρονοδιάγραμμα 
των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές 
των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.8 και αρ.182). 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων 
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε 
ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 
42- 49). Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο 
ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να 
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας 
(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη 
εξειδικευμένη εταιρεία). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι 
του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις 
των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
τηρεί τα ακόλουθα : 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας 
( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την 
εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια 
εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται 
ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα 
υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση 
καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ποία αποτελούν τμήμα της 
τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) 
και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 
37 παρ.8 και αρ.182). 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα 
με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, 
τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, 
πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 
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προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση 
των ελεγκτικών αρχών. 
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους 
και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου. 
 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 
μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις 
ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι 
οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 
ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 
(αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 
νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του 
έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 
Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 
κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε 
στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και 
το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση τ ου ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 
50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
 
 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε 
άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας 
και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο 
και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε 
απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ. Στα πλαίσια τ ων υποχρεώσεων τ ου 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, 
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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. 
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και 
να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί 
σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 
χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 
 
3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την 
έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό 
με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του 
αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών 
ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο 
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) 
και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων 
Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με 
το Η Μ Α. 
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των 
αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 
 
4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών στο εργοτάξιο. 
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 
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έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, 
παρ.2). 
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, 
παρ.6). 
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής 
- διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, 
πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη 
πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, 
παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 
1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 
14). 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά 
με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει 
σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, 
Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
 
 
4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - 
εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 
- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων 
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων 
και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την 
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. 
αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 
των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού 
εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, 
παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 
216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και 
αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. 
αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : 
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 
χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από 
φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 
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4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων 
ΠΔ 304/00 (αρ.2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 
εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με 
μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: 
ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV 
μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 
(αρ. 34, 35). 
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, 
τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια 
χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 
και αρ.4. παρ.7 ). 
 
 
5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 
εκτελούμενου έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών 
του εκτελούμενου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 
5.1 Κατεδαφίσεις : 
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, 
Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, 
παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11),ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. 
Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και 
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 
ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 
αυτής : ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : 
ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 
5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 
Εργασίες σε στέγες. 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 
και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
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5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9παρ.4 παραρτ. 

ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής 

ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή 

άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, 

Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. 

αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με 

χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 

ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 

3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 A. ΝΟΜΟΙ 

 Ν.  495/76 

 Ν.  1396/83 

 Ν.  1430/84   

 Ν.  2168/ 93 

 Ν.  2696/99   

 Ν.  3542/07 

 Ν.  3669/08 

 Ν.  3850/10  

 Ν.  4030/12 

        Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ  

 Π. Δ.      413/77 

 Π. Δ.        95/78 

 Π. Δ.      216/78 

 Π. Δ.      778/80  

 Π. Δ.    1073/81 

 Π. Δ.      225/89 

 Π. Δ.        31/90 

 Π. Δ.        70/90 

 Π. Δ.        85/91 

 Π. Δ.      499/91 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  

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. Δ13ε/4800/03 

ΚΥΑ   αρ.6952/11 

ΥΑ   3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ  αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ  ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ  ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 

 ΥΑ  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 

 ΥΑ  ΔMEO/Ο/613/11 

 ΥΑ   21017/84/09 

Πυροσβεστική διάταξη  7, 

Απόφ.  7568.Φ.700.1/96 

 

 ΦΕΚ    337/Α/76 

 ΦΕΚ    126/Α/83 

 ΦΕΚ      49/Α/84 

 ΦΕΚ    147/Α/93 

 ΦΕΚ      57/Α/99 

 ΦΕΚ      50/Α/07 

 ΦΕΚ    116/Α/08 

 ΦΕΚ      84/Α/10 

 ΦΕΚ    249/Α/12 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

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 

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/Δ/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 

 

 

 

Π. Δ.     395/94 

 Π. Δ.     396/94 

 Π. Δ.     397/94 

 Π. Δ.     105/95 

 Π. Δ.     455/95 

 Π. Δ.     305/96 

 Π. Δ.       89/99 

 Π. Δ.     304/00 

 Π. Δ.     155/04 

 Π. Δ.     176/05 

 Π. Δ.     149/06 

 Π. Δ.         2/06   

 Π. Δ.     212/06 

 Π. Δ.       82/10 

 Π. Δ.       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 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  6/08  

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Σ.ΕΠ.Ε 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠΠ/208
/12-9-03 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 

οικ/215/31-3-08 

 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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Άρθρο 35ο Εργασίες εκτελούμενες από την Υπηρεσία  ή από άλλους αναδόχους. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως, καθ’ όλη την διάρκεια της εργολαβίας, επιτρέπει χωρίς 
καμιά  αντίρρηση αλλά και να διευκολύνει με τα απ’ αυτόν χρησιμοποιούμενα μέσα (ικριώματα  
κ.λ.π.) την εκτέλεση από τον εργοδότη, είτε με δικό του προσωπικό είτε με άλλους αναδόχους, 
οποιονδήποτε εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στις συμβατικές του υποχρεώσεις, ώστε να 
μη παρεμβάλλεται εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από τον εργοδότη στον χώρο της 
εργολαβίας. 
 
Άρθρο 36ο Ευθύνες του αναδόχου - Κανονισμοί κατασκευών – Διατάξεις ασφαλείας 
κατασκευών. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως : 
Α) Να οργανώσει το Συνεργείο του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εργασίας, 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αστυνομικές κ.λ.π., σαν αποκλειστικός υπεύθυνος για την ασφαλή 
λειτουργία και εγκατάσταση των πάσης φύσεως χρησιμοποιηθέντων μέσων, ευθυνόμενος 
αστικώς και ποινικώς για κάθε φθορά ή ζημία που συμβεί στον εργοδότη ή το προσωπικό του ή 
εις κάθε τρίτον, λόγω εκτελέσεως των έργων, ασχέτως δόλου ή αμελείας αυτού ή των μελών 
του προσωπικού του. 
Β)  Εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις των εγκρινομένων τεχνικών κανονισμών που αναφέρονται 
στις κατασκευές ικριωμάτων, μηχανολογικών και άλλων εγκαταστάσεων. 
Γ)  Αμέσως μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος, με δικές του δαπάνες και μέσα 
σε προθεσμία που θα ορισθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία, θα πρέπει να καθαρίσει τον 
χώρο εκτελέσεως των εργασιών και να απομακρύνει όλα τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά. 
 
Άρθρο 37ο  Χρήση έργου πριν την αποπεράτωση. 
 Ο εργοδότης δικαιούται να κάνει χρήση οποιουδήποτε ολοκληρωμένου, μερικώς ή 
ολικώς, τμήματος του έργου, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε 
εργασίας μη αποπερατωθείσης σύμφωνα με την σύμβαση. Αν η ανωτέρω χρήση καθυστερήσει 
την πρόοδο της εργασίας τότε χορηγείται υπό του εργοδότου ανάλογος παράταση της 
προθεσμίας περαιώσεως του έργου.  
Σε περίπτωση που η χρήση του έργου υπό του εργοδότου πριν της αποπερατώσεώς του 
συνεπάγεται επί πλέον δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σ’ αυτόν τις 
απολύτως δικαιολογημένες δαπάνες αυτές.  
 
Άρθρο 38ο Κρατήσεις 
 α)   Για έργα δημοσίων επενδύσεων: 
1. Φόρος εισοδήματος 3% (Ν. 2214/94). 
2. ΤΣΜΕΔΕ 1% (Α.Ν. 2326/40 & Ν. 2266/93), 0,2% (Ν. 915/79, άρθρο 12), 0,6% (Ν. 
2166/93, άρθρο 27 παρ. 34). 
3. Ε.Μ.Π. 0,5% (Ν. 546/43)  
 β)   Για έργα τακτικού προϋπολογισμού: 
1. Τα προαναφερόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου. 
2. Μ.Τ.Π.Υ. 3% (Π.Δ. 422/81, άρθρο 22) 
3. Τ.Π.Ε.Δ.Ε. 1% (Ν.Δ. 75/46 άρθρο 4 παρ. 2,  Ν.1384/83 άρθρο 12, Ν.1418/84 άρθρο 
26 παρ.3) 
4. ΤΕΕ 0,2% (Π.Δ. της 28/11/1926).      
 γ) Και κάθε νόμιμη κράτηση 
 
Άρθρο 39ο  Τοπογραφικές εργασίες – εφαρμογές επί του εδάφους 
 Κάθε εργασία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την επί του εδάφους εφαρμογή των 
εγκεκριμένων χαράξεων εκτελείται με την επιμέλεια και τις δαπάνες του αναδόχου, με τις 
οδηγίες της υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα με τους ισχύοντας κανονισμούς.  
Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
 
Άρθρο 40ο  Απαλλοτριώσεις 
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 Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται με φροντίδα του 
εργοδότου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόμενες 
αποζημιώσεις. Καμιά ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως δεν αναλαμβάνει ο εργοδότης 
έναντι του αναδόχου εκτός από την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του 
έργου στην περίπτωση καθυστέρησης της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου λόγω της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.  
 
Άρθρο 41ο  Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασμός  
 Εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και 
της σχετικής εγκριτικής αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα 
μόνα δικαιολογητικά εκδόσεως του εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα τούτων 
επισυνάπτονται σ’ αυτόν. Πριν της θεωρήσεως του λογαριασμού αυτού ζητείται από τον 
ανάδοχο η προσκόμιση βεβαίωσης του αρμοδίου υποκαταστήματος του ΙΚΑ από την οποία να 
προκύπτει ότι έχουν εξοφληθεί όλες οι σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές 
εισφορές. 
 
 Πύλος, ...../5/ 2015                       Πύλος ...../5/2015 
 Ο Συντάξας  
 
 
 
 Γεώργιος Μαρ. Τζιβίσκος 
 Πολιτικός Μηχανικός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος, 
Δόμησης& Ποιότητας Ζωής  

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
Άρθρον 1ον  
Αντικείμενο συγγραφής 
 
 Η παρούσα αφορά γενικώς εις την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γηπέδου 
αντισφαίρισης στην Δ.Κ. Πύλου». 
 
Άρθρον 2ον 

Διατάξεις που ισχύουν ως άρθρο 2ο Ε.Σ.Υ. 
 
 Όλες οι διατάξεις έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στα επιμέρους άρθρα των 
συμβατικών τευχών νοούνται "όπως έχουν τροποποιηθεί ή/ και συμπληρωθεί και ισχύουν 
σήμερα". Η διεξαγωγή της δημοπρασίας, η ανάθεση και εκτέλεση του έργου διέπονται από τις 
παρακάτω διατάξεις: 
 Του Ν.1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση τους από του Νόμους 
Ν 2229/94 (άρθρα 1 έως και 4 (Φ.Ε.Κ. 138 Α΄/13-8-1994) 
Ν 2338/95 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/14-09-1995) 
Ν 2308/95 άρθρα 15 και 16 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/95) 
Ν 2372/98 (Φ.Ε.Κ. Α΄29/28-02-1996) 
Ν 2576/98 (Φ.Ε.Κ. 25 Α΄/09-02-1998) 
Ν. 2940/01 (Φ.Ε.Κ. Α΄180/6-8-2001) 
Ν. 3212/03 (ΦΕΚ Α’ 308/31-12-2003) 
Ν. 3263/04 (ΦΕΚ Α’ 179/28-09-2004) 

 Το Π.Δ. 334/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄279/21-12-2000) « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε». 

 Του Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή δημοσίων έργων" όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από τα 
402/96, 210/97, 285/97 και 218/99.   

 Του νόμου 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων 
Έργων». 

 Π.Δ. 103/1997 « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 
έργων σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων » ( ΦΕΚ 
60/Α/6.5.1987 ) 

 Την με αρ. πρ. 3671/17-8-2010 Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α και Β του 
Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας η οποία εκδόθηκε από την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 Των ερμηνευτικών εγκυκλίων του πρώην Υπουργείου Δημ. Έργων και τώρα ΥΠΕΚΑ. 

 Των σχετικών ισχυουσών διατάξεων 
 
Άρθρον 3ον 

Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές 
 
 Κατά την εκτέλεση έργων ακολουθούνται οι οδηγίες της προαναφερθείσας 
νομοθεσίας και εφαρμόζονται αντίστοιχοι προς το είδος του εκτελούμενου έργου τεχνικές 
προδιαγραφές του Υπουργείου Δημοσίων Έργων , οι αναφερόμενες στην ειδική συγγραφή 
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υποχρεώσεων ή το τιμολόγιο. 
Άρθρον 4ον 

Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά ισχύος είναι: 
Η ανάθεση και εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα συμβατικά 
τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που 
περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται ως εξής: 
1. Η παρούσα Διακήρυξη Δημοπρασίας 
2. Το Τιμολόγιο Μελέτης 
3. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου. 
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 
5. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Κατασκευής Δημοσίων Έργων, που εγκρίθηκε με την 
απόφαση ΓΓΔ/257679/Φ.4/1974 του ΥΠ.Δ.Ε. με την Παρατήρηση ότι όπου μνημονεύονται σ’ 
αυτήν οι διατάξεις του Π.Δ. 56/73, θα νοούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 609/85. 
6. Η Τεχνική Περιγραφή του έργου και τα σχέδια της μελέτης  
7. Οι Τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην Ε.Σ.Υ. 
8. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή του Υ.Δ.Ε., οι 
Κανονισμοί, καθώς και οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ., ΕΝ, ΒS, DIN, ASTM, AWWA και ISO. 
 
Άρθρον 5ον 

Εγγύησης. Προθεσμία αποπερατώσεως 
 
 Αυτές ορίζονται εις την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη. 
 
Άρθρον 6ον 

Πρόοδος έργων. Κυρώσεις λόγω καθυστερήσεως 
 
 α) Το ενδεχομένως εις την μελέτη του έργου συνημμένο διάγραμμα προγραμματισμού 
παρέχει ενδεικτικώς την πρόοδο των επί μέρους εργασιών, εντός της συνολικής προθεσμίας 
αποπερατώσεως αυτού, της προβλεπόμενης εις την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή την 
διακήρυξη. 
      Αιτήσει του αναδόχου η υπηρεσία δύναται να εγκρίνει τροποποίησιν του διαγράμματος 
τούτου, εφ’ όσον αυτή υποβληθεί προ της ενάρξεως των εργασιών και δεν συνεπάγεται 
παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του όλου   έργου. 
 β) Όταν δεν έχει συνταχθεί διάγραμμα προγραμματισμού της εκτελέσεως του έργου, αι 
τμηματικές προθεσμίες εκτελέσεως των επί μέρους εργασιών καθορίζονται  υπό της υπηρεσίας 
δια πινάκων εργασιών κοινοποιουμένων προς τον  ανάδοχο. 
 γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκείς εργατικάς χείρας  και μηχανικά μέσα 
και να εφαρμόσει υπερωρίας, νυχτερινά συνεργεία και εργασία  κατ’ εξαιρέσιμους ημέρας, αν 
ούτως απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμος εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται ουδεμίας εκ 
του λόγου τούτου πρόσθετου αποζημιώσεως. Η υπηρεσία δύναται ανά πάσα στιγμή  να  
απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων, τας υπερωρίας και τον 
αριθμό των μηχανημάτων , αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου δεν είναι 
ικανοποιητικός. 
 δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί  λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας, καιρικών 
συνθηκών κλπ. βάσει  υποδείγματος της υπηρεσίας, προσυπογραφόμενον καθημερινώς 
υπ’αυτού και εκπροσώπου της υπηρεσίας, αν τούτο ήθελε απαιτηθεί παρ’αυτής. 
 ε) Σε περίπτωση παραβίασης των προθεσμιών του έργου επιβάλλονται στον ανάδοχο 
ποινικές ρήτρες. Δύναται δε αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος κατά την ισχύουσα νομοθεσία. 
  
Άρθρον 7ον 

Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου 
 
 Αι τιμαί του τιμολογίου αναφέρονται εις μονάδας πλήρως περαιωμένων εργασιών, του 
αναδόχου μη δικαιουμένου ουδεμίας άλλης πληρωμής ή αποζημιώσεως δια την πλήρη και 
έντεχνον εκτέλεσιν έκαστης τούτων. 
Κατά τα ανωτέρω εις άπασας τας τιμάς του τιμολογίου περιλαμβάνονται : 
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α) Αι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων δια την εκτέλεσιν έκαστης εργασίας 
μηχανημάτων ήτοι μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η λόγω ημεραργιών εξ 
οιασδήποτε αιτίας επιβάρυνσις, αι δαπάναι παραλαβής μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής 
των μηχανημάτων, αι δαπάναι εγκαταστάσεως και τα ασφάλιστρα τούτων. 
β) Αι δαπάναι δια το απαιτούμενον προσωπικόν των συνεργείων και του μηχανικού 
εξοπλισμού εξ εργοδηγών, μηχανοδηγών, χειριστών, μηχανοτεχνιτών, τεχνιτών ειδικευμένων 
και ανειδικεύτων εργατών, δι ημερομίσθια αυτών, ημεραργίας,ασφαλίσεις, ώρας αργίας, 
εκτάκτους χρηματικάς παροχάς κ.λ.π. 
γ) Αι δαπάναι των απαιτουμένων δι έκαστον είδος εργασίας υλικών μετά των 
φορτοεκφορτώσεων και των μεταφορών αυτών δια παντός μέσου από του τόπου παραγωγής ή 
προμήθειας επί τόπου των έργων, ως και παντός υλικού μη ρητώς κατονομαζομένου, αλλ’ 
ενδεχομένως απαιτηθησομένου δια την πλήρη συντέλεσιν εργασίας. 
δ) Αι τυχόν δαπάναι παντός είδους ασφαλίσεων των υλικών και αποζημιώσεων δια την 
προσωρινή κατάληψιν εκτάσεων προς μεταφοράν ή αποθήκευσιν αυτών. 
ε) Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως και φυλάξεως των εργαλείων, μηχανημάτων και 
υλικών. 
στ) Πάσα εν γένει δαπάνη μη ρητώς κατονομαζομένη, αλλά απαραιτήτος δια την πλήρη και 
έντεχνον εκτέλεσιν της εργασίας, περί ης η σχετική τιμή του τιμολογίου. 
Ουδεμία αξίωσις ή διαμφισβήτησις είναι δυνατόν  να θεμελιωθεί  εκ των υστέρων, είτε ως προς 
τας ποσότητας και τας αποστάσεις μεταφοράς των εν εκάστη εργασία εισερχομένων υλικών, 
είτε ως προς τας αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τας τιμάς ημερομησθίων και 
υλικών, μετά την συμμετοχήν του αναδόχου εις τον διαγωνισμόν. 
 
Άρθρον 8ον 

Ποσοστόν γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου 
 
 Εν τη εννοία του κατά το άρθρον 3 παρ. 7 του Π.Δ. 28/80 ποσοστού γενικών εξόδων και 
οφέλους αναδόχου, το οποίον  καταβάλλεται, επί της αξίας των δια των ισχυουσών  ή νέων 
τιμών μονάδος εκτελεσθησομένων εργασιών ή των απ’ ευθείας δι αυτεπιστασίας εκτελουμένων 
έργων διαλαμβάνονται : 
α) Οι μισθοί και πάντος είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του 
διοικητικού  και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 
β) Αι δαπάναι ιατρικής περιθάλψεως του εν γένει προσωπικού του αναδόχου και αι 
δαπάναι δια την κανονικήν λειτουργίαν των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευσις, 
θέρμανσις κλπ.). 
γ) Τα έξοδα συμμετοχής εις τον διαγωνισμόν, συνάψεως συμβάσεως, εγκαταστάσεως 
εκτελέσεως και παραλαβής των έργων. 
δ) Τα έξοδα ασφαλίσεως ή αποζημιώσεως ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου 
και πάσης φύσεως αποζημιώσεως προς τρίτους. 
ε) Παντός είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυήσεως, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπαί 
πάσης φύσεως επιβαρύνσεις. 
στ) Τα έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών εν 
γένει δια την παράδοσιν των έργων εν κανονική λειτουργία. 
ζ) Τα έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομίσεως των προιόντων 
εις θέσιν επιτρεπομένην υπό της αστυνομίας. 
η) Πάσα άλλη δαπάνη μη ρητώς κατονομαζομένη αλλά αναγκαία δια την ορθήν, έντεχνον 
και σύμφωνον προς τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσιν των εργασιών η απαιτουμένη δια την 
τακτοποίησιν των έργων από πάσης πλευράς εν σχέσει προς τας κειμένας διατάξεις, ως και 
παντός είδους επισφαλή έξοδα. 
θ) Το όφελος του αναδόχου. 
 
Άρθρον 9ον 

Ποιότης υλικών. Έλεγχος τούτων. Δείγματα 
 
 Τα υλικά δέον να είναι αρίστης ποιότητος και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων 
τεχνικών προδιαγραφών. 
Δείγματα υλικών δέον να υποβάλλονται προς έγκρισιν προ της χρησιμοποιήσεως. Υλικά  και 
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λοιπά είδη χρησιμοποιηθέντα άνευ εγκρίσεως θα απορρίπτονται εφ’όσον διαπιστωθεί  η 
ακαταλληλότης των.Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία, θα λαμβάνονται 
εγκαίρως προ της χρήσεως και θα εξετάζονται υπό της υπηρεσίας. Εν συνεχεία όταν απαιτείται, 
τα δείγματα θα αποστέλλονται προς εξέτασιν εις κατάλληλον κρατικόν εργαστήριον δοκιμής 
υλικών. 
Προς τούτο θα συσκευάζονται καταλλήλως και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και του 
εργοστασίου, δια τα υλικά εμπορίου, δια δε τα αδρανή υλικά τον τόπο προελεύσεως, την 
ονομασίαν και την τοποθεσίαν του έργου και το όνομα του αναδόχου ως και του ότι τα υλικά τα 
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. 
Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου εις ον θα υποβληθούν τα υλικά. 
 
Άρθρον 10ον 

Αναλογίαι υλικών 
 
 Δέον να τηρώνται επακριβώς και εξηκριβωμένως αι εις το τιμολόγιον ή την συγγραφήν 
υποχρεώσεων καθοριζόμεναι αναλογίαι υλικών. Η άμμος και το αμμοχάλικον δέον να 
κοσκινίζονται και να μετρώνται διά κιβωτίων καθορισμένων διαστάσεων δια να επιτυγχάνονται 
αι δέουσαι αναλογίαι. 
 
Άρθρον 11ον 

Μηχανικός Εξοπλισμός 
 
 Ο τυχόν απαιτούμενος δια την εκτέλεσιν του έργου μηχανικός εξοπλισμός, προβλέπεται 
και καθορίζεται εκάστοτε εις την ειδικήν συγγραφήν υποχρεώσεων. Ο εξοπλισμός ούτος, αν δεν 
διατίθεται υπό του αναδόχου, θα εξευρίσκεται μερίμνη και δαπάναις αυτού της υπηρεσίας 
ουδεμίας αναλαμβανούσης υποχρεώσεως ή ευθύνης σχετικώς. 
 
Άρθρον 12ον 

Ατυχήματα και ζημίαι 
 
 Οι ανάδοχοι έργων, εκτελουμένων εντός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ υποχρεούνται να 
ασφαλίσουν παρ’αυτώ άπαν το υπ’αυτούς απασχοληθησόμενον προσωπικόν. Εις τας 
περιπτώσεις έργων εκτελουμένων εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ, οι ανάδοχοι 
υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλισιν του τυχόν χρησιμοποιηθησομένου προσωπικού, το 
οποίον τυγχάνει ασφαλισμένον παρά του ΙΚΑ και δεν έχει διακοπή η ασφάλισίς του. Το λοιπόν 
προσωπικόν υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει εις μία των ανεγνωρισμένων παρά του 
Δημοσίου ασφαλιστικών εταιρειών. Η δαπάνη δια τα υπό του αναδόχου καταβλητέα 
ασφάλιστρα, εν συνόλω, ήτοι εργοδοτικής εισφοράς και εισφοράς ασφαλισμένου βαρύνει 
τούτον.  
Εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του 
εν γένει προσωπικού του αναδόχου, ως και με αποζημιώσεις δια ζημίας προκαλουμένας υπό 
του προσωπικού του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων εις ξένην ιδιοκτησίαν και εις 
έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και πάσης εν γένει φύσεως κοινωφελή έργα. 
 
Άρθρον 13ον 

Φόροι.Τέλη και κρατήσεις 
 
 1.  Ο ανάδοχος δέον να έχει υπ’όψιν ότι πρόκειται εις άπαντας ανεξαιρέτως τους, βάσει 
των κειμένων νόμων φόρους, τέλη και κρατήσεις, τους ισχύοντας κατά την μέραν διενεργείας 
του διαγωνισμού και ότι υποχρεούται εις την καταβολήν προς το εργατοτεχνικόν προσωπικόν 
των εκάστοτε υπό του Υπουργείου Εργασίας, βάσει αποφάσεώς του, καθοριζομένων δώρων, 
λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, ως και ημερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν 
επιδόματος αργίας. 
2. Εάν μετά την ημερομηνίαν διενεργείας του Διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη ή κρατήσεις 
ή καταργηθούν υφιστάμενοι τοιούτοι, το αντίστοιχον ποσόν καταβάλεται επί πλέον ή εκπίπτει 
αντιστοίχως εκ των λογαριασμών του αναδόχου, πιστοποιουμένου ή αφαιρουμένου του 
πραγματικού επί πλέον ή επί έλαττον ποσού. 
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Άρθρον 14ον 
Μελέτη συνθηκών του έργου 
 
 Η έννοια της επιδόσεως της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβεν ούτος 
υπ’όψιν κατά την σύνταξιν ταύτης τας γενικάς και τοπικάς συνθήκας του έργου ήτοι την θέσιν 
του έργου και των μερών αυτού, τας απαιτουμένας δια πάντος μέσου μεταφοράς, την διάθεσιν 
διαχείρισιν και εναποθήκευσιν των υλικών, την κατάστασιν των οδών, την ανάγκην κατασκευής 
οδών προσπελάσεως, την ευχέρειαν εξευρέσεως εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τας καιρικάς συνθήκας, την δίαιταν των ρευμάτων και οιασδήποτε άλλας τοπικάς, 
ειδικάς και γενικάς συνθήκας, τα δυνάμενα να προκύψουν ζητήματα, τα οποία καθ’ οιονδήποτε 
τρόπον δύνανται να επηρρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά 
την σύμβασιν, προς ην εν πάση περιπτώσει υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 
 
Άρθρον 15ον 
Φύλαξις υλικών, έργων, υπαρχουσών  κατασκευών και μέσων. Προστασία 
περιβάλλοντος 
 
 α)  Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί εις καλήν κατάστασιν πάντα τα εις χείρας του 
υλικά και μέσα, καθώς και τας υπ’ αυτού εκτελουμένας εργασίας. Σχετικαί διαταγαί της 
υπηρεσίας εκτελούνται υπ’ αυτού, εν εναντία δε περιπτώσει τα μέτρα φυλάξεως, προστασίας ή 
διατηρήσεως λαμβάνονται υπό του εργοδότου, των αντιστοίχων δαπανών καταλογιζομένων εις 
βάρος του αναδόχου. 
 β) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φυλάξεως και προστασίας των 
εγγύς των εκτελουμένων έργων πάσης φύσεως κοινοφελών έργων προς πρόληψιν ζημιών εις 
αυτά ή διακοπής της λειτουργίας αυτών. Ζημιαί προκληθείσαι εξ αμελείας του αναδόχου 
επανορθούνται αμέσως υπ’ αυτού, άλλως η επανόρθωσις γίνεται υπό του εργοδότου εις βάρος 
και δια λογαριασμόν του αναδόχου. 
 γ)  Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστησιν και 
καλλιεργημένας εκτάσεις της περιοχής του εκτελουμένου έργου και ευθύνεται διά πάσαν κοπήν 
δένδρων, θάμνων και καταστροφήν φυτείας μη απαραιτήτου διά την εκτέλεσιν του 
αναληφθέντος έργου. 
 δ)  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με προσοχή τους εγκεκριμένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου. 
 
Άρθρον 16ον 
Πρόληψις ατυχημάτων 
 
 Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας της κυκλοφορίας 
Ο ανάδοχος  ανεξαρτήτως των εκ των κειμένων διατάξεων υποχρεώσεων  και ευθυνών του 
λαμβάνει μέτρα δια την πρόληψιν ατυχημάτων εις το προσωπικόν αυτού και πάντα τρίτον, ως 
και δια παροχήν πρώτων βοηθειών προς αυτούς. 
Ο ανάδοχος του έργου οφείλει όπως δια λήψεως των καταλλήλων μέτρων εξασφαλίζει τα 
πρανή (ή παρειάς) γενομένων υπ’ αυτού πάσης φύσεως εκσκαφών εκ των διά διαφόρους 
λόγους κατολισθήσεων. 
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται εις την σήμανσιν των εκτελουμένων επί κοινοχρήστου 
χώρου έργων δι αντανακλαστικών πινακίδων δηλωτικών του κινδύνου, εφ όσον δε η βατότης 
δεν αποκαθήσταται κατά την διάρκεια της νυκτός, ο ανάδοχος οφείλει πλήν των ανωτέρω 
πινακίδων και εις την εγκατάστασιν σημάνσεως των έργων δια φωτεινών προειδοποιητικών 
σημάτων γενομένων αντιληπτών εις απόστασιν ίση προς το μέγιστον διάστημα 
τροχοπεδήσεως των τροχοφόρων επί του κοινοχρήστου χώρου, εφ’ου το έργον και άνευ 
ιδιαιτέρας υπομνήσεως του εργοδότου. 
Διαταγαί της υπηρεσίας εν σχέσει προς την εξασφάλισιν της κυκλοφορίας εφαρμόζονται ευθύνη 
και δαπάνη του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενον φαρμακευτικόν-υλικόν, προς παροχήν πρώτων 
βοηθειών. 
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Άρθρον 17ον 
Εργασίαι εκτελούμεναι υπό της Υπηρεσίας ή υπό των ετέρων αναδόχων 
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως καθ’ όλην την διάρκειαν της εργολαβίας, επιτρέπει άνευ 
ουδεμίας αντιρρήσεως αλλά και διευκολύνει δια των υπ’ αυτού χρησιμοποιουμένων μέσων 
(ικριωμάτων κ.λ.π.) την εκτέλεσιν υπό του εργοδότου είτε δι ιδίων οργάνων  είται δι άλλων 
αναδόχων, οιωνδήποτε εργασιών, μη περιλαμβανομένων εις τας υπ’ αυτού εκτελουμένας, 
ούτως ώστε να μην παρεμβάληται εμπόδιον τι εις τας εκτελουμένας υπό του εργοδότου 
εργασίας. 
 
Άρθρον 18ον 
Ευθύναι και υποχρεώσεις του αναδόχου 
 
 Κανονισμοί κατασκευών – Διατάξεις ασφαλείας κατασκευών 
1.  Η ερμηνεία της παρούσης Συγγραφής και των λοιπών στοιχείων της συμβάσεως δέον να 
νοήται πάντοτε η έχουσα σκοπόν την άρτιαν και κατά τους κανόνας της τέχνης και μετά της 
απαιτούμενης ασφαλείας εκτέλεσιν των έργων δια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν πεπειραμένοι 
ειδικοί τεχνίται εντέχνως και μετά πάσης επιμελείας εργαζόμενοι. 
2.  Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως : 
α)     Οργανώσει το Συνεργείον του συμφώνως προς τας ισχυούσας διατάξεις περί εργασίας, 
Κοινων. Ασφαλίσεων, Αστυνομικάς τοιαύτας κ.λ.π. ως αποκλειστικός υπεύθυνος δια την 
ασφαλή λειτουργίαν και εγκατάστασιν των πάσης φύσεως χρησιμοποιθησομένων μέσων 
ευθυνόμενος αστικώς και ποινικώς δια πάσαν φθοράν ή ζημίαν ήτις ήθελε συμβή εις τον 
εργοδότην ή το προσωπικόν του ή εις πάντα τρίτον λόγω εκτελέσεως των έργων, ασχέτως 
δόλου ή αμελείας αυτού ή των μελών του προσωπικού του. 
β)    Εφαρμόζει πλήρως τας διατάξεις των υπό του Κράτους εγκρινομένων τεχνικών 
κανονισμών των αναφερομένων εις τας κατασκευάς ικριωμάτων, μηχανολογικών κ.λ.π. εν γένει 
εγκαταστάσεων. 
γ)       Προβεί ευθείς άμα τη αποπεράτωση των εργασιών, ιδίαις αυτού δαπάναις εντός 
προθεσμίας ορισθησομένης υπό της επιβλέψεως εις τον πλήρη καθαρισμόν του χώρου 
εκτελέσεως των εργασιών και την αποκομιδήν και απόρριψην παντός πλεονάζοντος και 
αχρήστου υλικού. 
 
Άρθρον 19ον 

Χρήσις έργου προ της αποπερατώσεως 
 
 Ο εργοδότης δικαιούται να λάβει υπό την κατοχήν του ή να κάμει χρήσιν οιουδήποτε 
περατωθέντος μερικώς ή ολικώς τμήματος του έργου,χωρίς να θεωρήται ότι τούτο αποτελεί 
αποδοχήν οιασδήποτε εργασίας μη αποπερατωθείσης συμφώνως προς την σύμβασιν. Αν η 
ανωτέρω κατοχή ή χρήσις ήθελε καθυστερήσει την πρόοδον της εργασίας τότε χορηγείται υπό 
του εργοδότου ανάλογος παράτασις της προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Εις περίπτωσιν 
καθ’ ην η χρήσις του έργου υπό του εργοδότου προ της αποπερατώσεώς του συνεπάγεται 
προσθέτους δαπάνας δια τον ανάδοχον, τότε ο εργοδότης καταβάλλει εις τούτον τας πράγματι 
απολύτως δικαιολογημένας δαπάνας ταύτας. 
 
Άρθρον 20ον 

Κρατήσεις 
 
 α)   Για έργα δημοσίων επενδύσεων: 
1. Φόρος εισοδήματος 3% (Ν. 2214/94). 
2. ΤΣΜΕΔΕ 1% (α.ν. 2326/40 & ν. 2266/93), 0,2% (Ν. 915/79, άρθρο 12), 0,6% (Ν. 
2166/93, άρθρο 27 παρ. 34). 
3. ΕΜ.Π. 0,5% (Ν. 546/43)  
 β)   Για έργα τακτικού προϋπολογισμού: 
5. Τα προαναφερόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου. 
6. Μ.Τ.Π.Υ. 3% (Π.Δ. 422/81, άρθρο 22) 
7. Τ.Π.Ε.Δ.Ε. 1% (Ν.Δ. 75/46 άρθρο 4 παρ. 2, Ν. 1384/83 άρθρο 12, Ν.1418/84 άρθρο 
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26 παρ.3) 
8. ΤΕΕ 0,2% (π.δ. της 28/11/1926). 
 γ)   Κάθε νόμιμη κράτηση. 
 
Άρθρον 21ον 

Τοπογραφικαί εργασίαι. Εφαρμογαί επί του εδάφους 
 
 Πάσα εργασία κατά την κρίσιν της υπηρεσίας δια την επί του εδάφους εφαρμογήν των 
εγκεκριμένων χαράξεων εκτελείται με την επιμέλεια και τας δαπάναις του αναδόχου, κατά τας 
οδηγίας της υπηρεσίας, ήτις ελέγχει την ακρίβειαν συμφώνως προς τους ισχύοντας 
κανονισμούς. 
Αι δαπάναι των ανωτέρω εργασιών εις υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικόν βαρύνουν τον 
ανάδοχον. 
 
Άρθρον 22ον 

Απαλλοτριώσεις 
 
 Αι απαιτούμεναι δια την εκτέλεσιν των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται φροντίδι του 
εργοδότου κατά τας ισχύουσας διατάξεις. Τον εργοδότην βαρύνουν αι επιδικαζόμεναι 
αποζημιώσεις. 
Ουδεμίαν ευθύνη ή υποχρέωσιν αποζημιώσεως αναλαμβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου 
πλην χορηγήσεως παρατάσεως της προθεσμίας περαιώσεως εις την περίπτωσιν 
καθυστερήσεως της περατώσεως του έργου ένεκα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, μη 
οφειλομένης εις υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 
Άρθρον 23ον 

Χρόνος εγγυήσεως  
 
 Ορίζεται εις την Ειδικήν Συγγραφήν Υποχρεώσεων. 
 
Άρθρον 24ον 

Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασμός  
 
 Εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και 
της σχετικής εγκριτικής αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής. Τα στοιχεία ταύτα αποτελούν τα 
μόνα δικαιολογητικά εκδόσεως του εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα τούτων 
επισυνάπτονται εις αυτόν. 
 Προ της θεωρήσεως του λογαριασμού τούτου ζητείται από τον ανάδοχο η προσαγωγή 
βεβαιώσεως του αρμοδίου υποκαταστήματος του ΙΚΑ περί εξοφλήσεως πασών των σχετικών 
προς την εκτέλεσιν του έργου ασφαλιστικών εισφορών. 
 
 Πύλος, ...../5/ 2015                       Πύλος ...../5/2015 
 Ο Συντάξας  
 
 
 
 Γεώργιος Μαρ. Τζιβίσκος 
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