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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1. Αντικείμενο Ε.Σ.Υ. 

1.1 Η παρούσα Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να υλοποιηθεί το 
έργο “Ολοκλήρωση συνδέσεων οικιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Κορώνης”. 
 
1.2 Για το έργο αυτό θα ισχύουν οι όροι της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)που 
εγκρίθηκε με την Εγκύκλιο Απόφαση Α.67/ΓΓΔ/257/679 Φ4/11.3.1974 του ΥΠ.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β 
70/29.3.79) με την παρατήρηση ότι όπου μνημονεύονται σ' αυτήν οι διατάξεις του Π.Δ. 6/73, 
θα νοούνται οι αντίστοιχες του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ Α 223). 

Κατά τα λοιπά για την εκτέλεση του έργου θα ισχύσουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), 
όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 
 

Άρθρο 2. Αντικείμενο της Εργολαβίας 

2.1 Η παρούσα μελέτη αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης της Τ. Κ. Χαρακοπιού της Δ.Ε. Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στο 
σύνολό του. Το νέο έργο θα ολοκληρώσει τη σύνδεση των κατοικιών με το νέο δίκτυο 
ύδρευσης, που αντικαταστάθηκε από προηγούμενο έργο. 
Η κατασκευή των εσωτερικών δικτύων ήδη έχει γίνει με αγωγούς PE 3ης γενιάς και έχει 
σταματήσει σε βάνες διακοπης των αγωγών πριν την κατασκευή των φρεατίων με τους 
συλλέκτες. 
Το υπό κατασκευή δίκτυο θα περιλαμβάνει τα φρεάτια από σκυρόδεμα με τα κολλεκτερ, τους 
υδρομετρητές σε νέες θέσεις και τη σύνδεση των κατοικιών έως την παλιά θέση των 
υδρομετρτών. 
Την κατασκευή των αγωγών θα ακολουθήσει αποκατάσταση των οδοστρωμάτων στην 
προηγούμενη μορφή τους. 
 
2.2 Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του 
Προϋπολογισμού Μελέτης προσαυξημένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που 
περιέχεται στον Προϋπολογισμό της μελέτης, μειωμένο κατά το ποσοστό της έκπτωσης που 
πρόσφερε ο Ανάδοχος. 
 

Άρθρο 3. Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 

Γενικώς, για την κατασκευή του έργου και των επιμέρους εργασιών, θα εφαρμοσθούν:  
- Η απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ273 (ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012) “Έγκριση 440 Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα” 
- Η απόφαση 6690/2012 (ΦΕΚ 1914Β/15-6-2012) “Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: 
χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και 
σήμανση συμμόρφωσης «CE»” 
- Οι διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, προσαρμοσμένης στο Κοινοτικό Δίκαιο, που 
αφορούν στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως αυτές ισχύουν κατά τον χρόνο 
διεξαγωγής της Δημοπρασίας και υποβολής προσφοράς από τον Ανάδοχο. 
- Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της Οριστικής Μελέτης του 2006 μελέτης του 
έργου, όσες δεν αντικαθιστανται από τις 440 ΕΤΕΠ (πίνακας Ανιστοίχισης Άρθρων 
Τιμολογίου – ΕΤΕΠ). 
- Οι Ελληνικοί Κανονισμοί (π.χ. Κανονισμός Σκυροδέματος, Αντισεισμικός Κανονισμός, 
κ.λ.π.) και πρότυπα (ΕΛΟΤ κ.λ.π.) και οι άλλες διατάξεις (Νόμοι, διατάγματα, υπουργικές 
αποφάσεις, εγκύκλιοι, κανονισμοί ΔΕΗ, κ.λ.π.), που ισχύουν στην Ελλάδα, 
περιλαμβανομένων των Π.Τ.Π. έργων οδοποιίας.  
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Για θέματα, που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω ελληνικούς κανονισμούς και 
προδιαγραφές μπορούν να εφαρμοσθούν συμπληρωματικά άλλα καθιερωμένα ξένα 
πρότυπα και προδιαγραφές (π.χ. DIN, ISO, BS, NF, κ.λ.π.). 
- Αν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί ή και αριθμητικά όρια, 
που έρχονται σε αντίθεση ή αντίφαση με όσα αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ ή με τους 
όρους του Τιμολογίου για το ίδιο θέμα ισχύουν κατά σειρά οι όροι και οι διατάξεις του 
Τιμολογίου και της ΕΣΥ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης του έργου υπερισχύουν των 
Π.Τ.Π., οι οποίες τις συμπληρώνουν. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά 
και με ακρίβεια τις διατάξεις, που καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
 

Άρθρο 4. Προθεσμίες περαίωσης του έργου 

4.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τελειώσει ολόκληρο το έργο μέσα σε ΔΩΔΕΚΑ (12) 
ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
4.2 Μέσα στο πλαίσιο της όλης προθεσμίας ολοκληρώσεως του έργου, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να τελείωση τις επί μέρους εργασίες και προμήθειες υλικών, όπως τελικό θα 
εγκριθούνε με το υποβαλλόμενο χρονοδιάγραμμα της κατασκευής του έργου το οποίο θα 
συνταχθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα άρθρα 5 και 6 του Ν 3263/2004.  
 
4.3 Παράταση στις προθεσμίες που έχουν ορισθεί δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο από 
υπαιτιότητα του. 
 
4.4 Παράταση της προθεσμίας, εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του 2ου 
εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παραγ. 3 του 
Ν.2229/94 και των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν.1418/84. Η έγκριση των 
παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη αρχή ύστερα από αίτηση του αναδόχου και 
αναλυτικότερα σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85. 
 

Άρθρο 5. Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες 

5.1 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία για συνολική αποπεράτωση 
του έργου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα, όπως προβλέπεται από το άρθρο άρθρο 5 του 
N.3263/2004. Σε περίπτωση που παρέλθει η από το παραπάνω άρθρο οριζόμενη χρονική 
διάρκεια, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο, τότε θα αρχίζει η διαδικασία περί έκπτωσης 
του Αναδόχου και διάλυσης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.3263/2004. 
Επίσης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα για καθυστέρηση των ενδεικτικών τμηματικών 
προθεσμιών, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του N.3263/04.  
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται από την Υπηρεσία, με απόφασή της και παρακρατούνται 
από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό.  
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων ή διάπραξης άλλων παραβάσεων επιβάλλονται 
διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2229/94. 
 
5.2 Ακόμα η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα πέρα από τις κυρώσεις, που επιβάλλονται από τις 
διατάξεις για τα δημόσια έργα, να εκτελέσει τη σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του 
εργολάβου, όταν αυτός δεν την εκτελεί έγκαιρα, χωρίς να παύει και σ’ αυτή την περίπτωση, 
να έχει ο εργολάβος ακέραιη την ευθύνη για κάθε ατύχημα, που θα συμβεί.  
Η δαπάνη για την εκτέλεση σε βάρος του Αναδόχου της εργασίας, καθώς επίσης και η ως 
άνω ποινική ρήτρα παρακρατείται από τους λογαριασμούς του. 
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Άρθρο 6. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής - Χρονικός Προγραμματισμός 

6.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και να το 
υποβάλει στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την 
υπογραφή του συμφωνητικού. Η Υπηρεσία αποφαίνεται -κατόπιν ελέγχου και τυχόν 
τροποποιήσεων των προτάσεων του αναδόχου κ.λ.π.- έγκαιρα και μάλιστα μέσα σε δέκα 
(10) μέρες από της υποβολής του και εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση, σύμφωνα με τη 
παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν.2229/94. 
 
6.2 Το πιο πάνω χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου συντάσσεται με βάση τη μελέτη και 
μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες , με βασική επιδίωξη τον συντονισμό των δραστηριοτήτων 
για να αποδοθούν ολοκληρωμένα και χρησιμοποιήσιμα τμήματα του έργου. 
 
6.3 Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και έκθεση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3669/08 και τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 
του Ν3263/2004. 
 
6.4 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ημερολόγιο έργου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 47 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) ως και βιβλίο καταμετρήσεως των εργασιών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 52 του πιο πάνω Νόμου. 

 

Άρθρο 7. Τιμές μονάδος νέων εργασιών - Απολογιστικές εργασίες 

7.1 Τιμές μονάδος νέων εργασιών θα συντάσσονται μόνον στις περιπτώσεις, και με τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
7.2 Για τον κανονισμό τιμών μονάδας νέων εργασιών για την παρούσα εργολαβία (άρθρο 43 
του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 286/94 και το Π.Δ. 368/94, σε συνδυασμό 
με τον Ν.1418/84, όπως τροποποιημένος ισχύει.) είναι τα παρακάτω: 
 
- Τα νέα ενιαία τιμολόγια έργων οδοποϊίας , υδραυλικών , λιμενικών και πρασίνου τα οποία 
εγκρίθηκαν με την απόφαση Δ11γ/188/φ10/13-4-10 (Φ.Ε.Κ. 518Β’ /26-4-2010) του 
Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Τροποποίηση – διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης ”Έγκριση 
αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών” 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 410/6-3-2009 , ΦΕΚ Β΄ 822/4-5-2009 και ΦΕΚ 2630 Β'/31-
12-2009). 
 
7.3 Στις παραπάνω νέες τιμές θα εφαρμόζεται ανάλογα με την κατηγορία των εργασιών, η 
μέση τεκμαρτή έκπτωση του έργου, για τον υπολογισμό των τιμών μονάδας νέων εργασιών 
ορίζεται ο λόγος του συνολικού προϋπολογισμού προσφοράς προς τον συνολικό 
προϋπολογισμό της μελέτης. Στους παραπάνω προϋπολογισμούς συμπεριλαμβάνεται το 
ποσοστό 18% για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος αλλά όχι τα απρόβλεπτα και οι 
αναθεωρήσεις. 
Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλους εργολάβους ή να εκτελέσει με 
αυτεπιστασία τμήμα νέων εργασιών σε περίπτωση που αυτός κρίνει ότι θα εκτελέσει τις 
εργασίες με μικρότερη δαπάνη. 
 
7.3 Η εκτέλεση των εργασιών και προμηθειών υλικών απολογιστικά, θα γίνεται μόνο μετά 
από έγγραφο διαταγή της Υπηρεσίας για εργασίες που δεν μπορούν να επιμετρηθούν. 
Γενικά για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών ισχύει το άρθρο 55 του Ν. 3669/08 χωρίς 
εργολαβικό ποσοστό. 
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Άρθρο 8. Προκαταβολές 

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

Άρθρο 9. Πρωτόκολλα αφανών εργασιών – Επιμετρήσεις - Πληρωμές 

9.1 Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αμέσως μετά την εκτέλεση 
των εργασιών. 
 
9.2 Στις επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών επί πλέον των ποσοτικών 
ενδείξεων των περιλαμβανομένων εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με 
την κατά δόκιμο τρόπο και συμφώνως προς τους συμβατικούς όρους εκτέλεση των 
εργασιών, προκειμένου δε περί των υλικών θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με τα 
φυσικά εργαστηριακά χαρακτηριστικά και το δόκιμο των εν γένει ιδιοτήτων τους, που τα 
καθιστά ικανά για ενσωμάτωση. 
Στις επιμετρήσεις θα περιλαμβάνεται επίσης πίνακας με τις γενόμενες δοκιμές, με ακριβή 
στοιχεία των θέσεων και των αποτελεσμάτων, και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών. 
Κατά τα λοιπά οι επιμετρήσεις θα συντάσσονται βάσει του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85. 
 
9.3 Το ποσοστό για έξοδα & όφελος του αναδόχου καθορίζεται σε 18 % και διευκρινίζεται ότι 
οι τιμές του τιμολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό. 
Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται με μέριμνα και 
ευθύνη του Αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1418/84, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Νόμο 2229/ 94 και του άρθρου 40 του Π.Δ. 
609/85 και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα 
μήνα. 
Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το άρθρο 40 
του Π.Δ. 609/85, οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που αφορούν 
τους ποιοτικούς ελέγχους, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης, καθώς και τα 
δικαιολογητικά των κρατήσεων (ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ, Προκαταβολή φόρου κλπ), φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ., 
του Ν. 1418/ 85, του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με το Ν. 2229/94 και το 
Π.Δ.368/94 και σύμφωνα με την υπόλοιπη κείμενη Νομοθεσία. Αν συντρέχουν περιπτώσεις 
επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κλπ ,κατά τους όρους του άρθρου 5 της Ε.Σ.Υ. και 
των λοιπών όρων δημοπράτησης ,αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό. 
 

Άρθρο 10. Νυχτερινή, Υπερωριακή εργασία, εργασία τις αργίες και εορτές 

10.1 Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας τις αργίες και Εορτές. Σε 
περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση. 
Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τους Νόμους 
και Κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται 
αναγκαία κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας η νυκτερινή, η υπερωριακή εργασία 
και η εκτέλεση εργασίας τις αργίες και Εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να την εκτελεί 
χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση. 
Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα συνηγορήσει εφ' όσον 
κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου 
προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις 
αρμόδιες αρχές. 
 
10.2 Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό 
δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου. Την 
αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με υπερωριακή απασχόληση ο ανάδοχος οφείλει να την 
καλύψει με εργασία σε περισσότερες βάρδιες. 
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Κάθε μήνα που προβλέπεται εκτέλεση εργασιών πέραν του κανονικού ωραρίου ο Ανάδοχος 
οφείλει να υποβάλει πρόγραμμα για τις ημέρες που θα γίνει νυκτερινή, υπερωριακή εργασία 
ή εργασία κατά τις αργίες. 
10.3 Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να παρέχει με 
δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και 
του κοινού καθώς και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτική εκτέλεση των 
έργων. 
 

Άρθρο 11. Διεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο 

11.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία τον αντίκλητο του, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς 
και το προσωπικό του που θα βρίσκεται σε αυτά. 
Το βραδύτερο μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 
κατασκευής του Έργου θα αναλάβει τα καθήκοντα και ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού 
γραφείου. Ο Προϊστάμενος αυτός θα είναι έμπειρος Διπλωματούχος Πολιτικός ή Αγρονόμος 
Τοπογράφος Μηχανικός δετούς τουλάχιστον πείρας, με κατασκευαστική εμπειρία έργων 
ύδρευσης που θα διορίζεται από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. Για το 
συγκεκριμένο έργο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου μπορεί να είναι και ο ίδιος ο 
Ανάδοχος. 
 
11.2 Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόμενου Διπλωματούχου Μηχανικού, ο Ανάδοχος 
θα υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης όλες τις 
πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία που θα αφορούν τα προσόντα και 
την εμπειρία του. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να μη δώσει την 
έγκριση της για τον προτεινόμενο εργοταξιάρχη σε περίπτωση που αυτή κρίνει ότι αυτός δεν 
έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την παραπάνω θέση. 
 
11.3 Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για 
το υπ' όψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται 
μόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν με εκτός του εργοταξίου απασχόληση που αφορά το 
έργο. Όταν από το εργοτάξιο απουσιάζει ο Προϊστάμενος του, θα αντικαθίσταται με άλλο 
Μηχανικό από το υπόλοιπο προσωπικό και θα έχει εγκριθεί από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. 
Ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος, με 
συμβολαιογραφικά πληρεξούσιο, να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του 
εργοταξίου, περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή 
παρατηρήσεων της Υπηρεσίας, επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και 
στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τούτου του έργου (παραλαβές, 
επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ) 
Ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρμόδιες για την έντεχνη, άρτια και 
ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων 
προστασίας και ασφάλειας των εργαζόμενη στο έργο καθώς και κάθε τρίτου. ΓΓ αυτό ο 
Προϊστάμενος αυτός πρέπει να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση 
ότι αποδέχεται τον διορισμό του και τις ευθύνες του. 
 
11.4 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την 
έγγραφη έγκριση της για τον ορισμό οιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο 
Ανάδοχος υποχρεώνεται να απομακρύνει και το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο 
διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 
11.5 Θα προβλέπεται επί τόπου του έργου, καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του η συνεχής 
παρουσία τριών τουλάχιστον έμπειρων διπλωματούχων Μηχανικών ή πτυχιούχων 
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Υπομηχανικών εκ των οποίων ένας τουλάχιστον θα είναι διπλωματούχος ΑΕΙ και ένας 
πτυχιούχος ΤΕΙ ή των παλιών σχολών υπομηχανικών. 
Προβλέπεται η συνεχής παρουσία επί τόπου του έργου, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 
τριών τουλάχιστον έμπειρων εργοδηγών. 
Όλο το παραπάνω αναφερόμενο προσωπικό θα τυγχάνει της έγκρισης της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσία. Επίσης η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει τη στελέχωση του 
εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. Ρητά 
καθορίζεται ότι, ο διορισμός των υπ' όψη προσώπων του Ανάδοχου σε καμία περίπτωση δεν 
απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος 
παραμένει πάντοτε αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στον Εργοδότη και την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. 
 

Άρθρο 12. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργων 

Εφόσον ο Προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει το ανώτερο όριο κατά το οποίο γίνονται 
δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δ' τάξης "ατομικές επιχειρήσεις" και άνω - κατά τα παλαιά 
πτυχία -, ο Ανάδοχος υποχρεούται, άνευ αμοιβής να συντάξει Πρόγραμμα Ποιότητας Εργου 
και να το υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου για έγκριση, πριν την έναρξη 
υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως ισχύει 
σήμερα. 
 

Άρθρο 13. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

13.1 O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους 
Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που 
αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
αναφέρονται μερικές σχετικές διατάξεις: 
 
- Το Π.Δ. 22 - 12 - 33 (ΦΕΚ 406 Α/ 33 ) και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/78 “Περί 
ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων “ 
- Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις 
ασχολουμένων μισθωτών" 
- Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) “Περί όπλων και εκρηκτικών υλών” 
- Το Π.Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77) “Περί αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών 
υλών” 
- H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός 
κατοικημένων περιοχών“ 
- Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών 
εργασιών” 
- Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού” 
- H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός 
κατοικημένων περιοχών” 
- Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά στις 
διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.” 
- Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων” 
- Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 
γιατρού εργασίας” 
- Το Π.Δ. 225/89 (ΦΕΚ 106Α/89) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στα υπόγεια 
έργα” 
- Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30.1.89 (ΦΕΚ 59Δ/89) “Κτιριοδομικός Κανονισμός” 
(Ειδικά το άρθρο 5, παραγρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών)  
- Το Π.Δ. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α/90 ) “Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων” 
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- Το Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ”. 
- Το Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη 
χρήση απ’ τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/ 656 /ΕΟΚ”. 
- Το Π.Δ. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον 
χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαiτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και 
οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ”. 
- Το Π.Δ. 398/94 (ΦΕΚ 221Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
90/270/ ΕΟΚ”. 
- Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) “Προστασία των εργαζομένων απ’ τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 90/340/ΕΟΚ”. 
- Το Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή / και 
υγείας στην εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ”. 
- Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ ΕΟΚ". 
- Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α796) “Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ". 
- Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. 
- Η προσωρινή Οδηγία όσον αφορά στην Εργοταξιακή Σήμανση Αυτοκινητοδρόμου που 
συνέταξε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ/ΙΟΥΝΙΟΣ 1997. 
 
13.2 Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας, 
αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένα σημεία της Νομοθεσίας: 
α. Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 
Υπηρεσίας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα 
απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατομικής Προστασίας ( ΜΑΠ ) και να παίρνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα είναι, προστατευτικά 
κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), 
φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά 
γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε 
όχημα του εργοταξίου, μάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές 
συσκευές τύπου SCBA κ.λ.π.  
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων ή 
φωτεινών σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, 
καθώς και προειδοποιητικών και συμβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζομένους, 
όσο και για τους κινούμενους στους χώρους των εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης 
των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον 
εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, 
καθώς επίσης να εξασφαλίσει μέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. 
 
13.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση 
πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των 
εργασιών και στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 
α. Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 
β. Να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισμό (αποψίλωση) των χώρων από τα πάσης 
φύσεως εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα. 
γ. Να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε εύφλεκτα 
αντικείμενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του 
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εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα. 
δ. Να φροντίζει για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν 
και σύμφωνα με σχετική άδεια της αρμόδιας αρχής. 
13.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων σε θέματα όπως: 
α. Εκπαίδευση προσωπικού 
β. Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία 
γ. Ενημέρωση με γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκ τέλεση των εργασιών και 
τους τρόπους προστασίας από αυτούς 
δ. Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας έναντι 
πάσης φύσεως θεομηνιών και φωτιάς 
ε. Εκπόνηση και τήρηση προγράμματος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις εργασίας για 
την πιστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας από τους εργαζομένους 
στ. Καταλληλότητα εξοπλισμού 
ζ. Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας της εργασίας  
 
13.5 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος 
και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του 
ευθύνη η υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρμοδίων μηχανικών, συντονιστών και 
τεχνικών ασφαλείας των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών 
κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την 
Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται 
οι διεθνείς κανονισμοί προλήψεως ατυχημάτων. 
 
13.6 Ο Ανάδοχος οφείλει ακόμη να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρ α για την αποφυγή 
ζημιών και ατυχημάτων από την χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόμενες εκρήξεις, 
συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων από τους χώρους των εκρήξεων, 
λήψη προστατευτικών μέτρων για υπερκείμενες ή παρακείμενες κατασκευές και ιδιοκτησίες 
κλπ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιμοποιήσει εκρηκτικές ύλες 
στις εκσκαφές. 
 
13.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή του 
συμφωνητικού να καταθέσει στον ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα περιλαμβάνεται το Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο 
του Έργου που αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96. Στο τεύχος αυτό θα 
περιλαμβάνονται και βεβαιώσεις αναθέσεως καθηκόντων σε συντονιστή μελέτης και εκ 
τέλεσης, όταν απαιτείται. 
 
13.8 Ακόμη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμα προς έλεγχο από τους αρμόδιους 
κρατικούς και μη φορείς τα θεωρημένα ή μη βιβλία που απαιτεί η νομοθεσία: 
- Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Ν 1396/83 και Π.Δ. 1073/81) 
- Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας (Ν.1568/85) 
 
13.9 Είναι ευνόητο ότι ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών των παραγόντων του 
Αναδόχου του Έργου, τυχόν υπεργολάβων, επιβλεπόντων μηχανικών 
αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
 

Άρθρο 14. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο* (σύμφωνα με την 

Εγκ. 27/2012) 
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14.1. 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). 
 

14.2. 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). 
 

14.3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 

τα ακόλουθα: 

14.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα: 
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, 
την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια 
εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται 
ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα 
υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση 
καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.  
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν τμήμα 
της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 
παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 
σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική 
του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση 
φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν 
τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του 
άρθρου 12 του ΠΔ 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, 
ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 
 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία 
ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση 
των ελεγκτικών αρχών. 
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 
 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους 
και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου. 
 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 
μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις 
ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι 
οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), 
όταν: 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 
του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους:  
Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του 
έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας 
(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 
παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-
2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία 
ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου 
και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
5. Διευκρινίσεις σχετικά μ ε τ ην ε κπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι τ ην κατάρτιση τ ου Φ ΑΥ 
περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 

14.3.2 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. 
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Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο 
και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε 
απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ. Σ τα πλαίσια τ ων υποχρεώσεων 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. 
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). 
 

14.3.3 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. 
 

14.3.4 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. 
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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. 
 

14.4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών στο εργοτάξιο. 

14.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας: 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου 
με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων 
αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, 
τμήμα II, παρ.2). 
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τ ους κινδύνους τ 
ων εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος 
Α, παρ.6). 
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 
εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή 
αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 
(αρ.30, 32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού 
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, 
κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος 
Α, παρ.13, 14). 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων 
σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους 
δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: 
Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής 
ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
 

14.4.2 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). 
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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. 
 

14.4.3 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 ). 
 

14.5. 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: 

14.5.1 Κατεδαφίσεις: 
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Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 
3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 
2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

14.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια 
και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και 
οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η 
τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 

14.5.3 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 ). 

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.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

14.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, 

κλπ.) 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 

14.5.6 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). 

14.5.7 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). 
 

Άρθρο 15. Λήψη γνώσης τοπικών εδαφικών συνθηκών 

14.1 Ο Ανάδοχος σαν διαγωνιζόμενος, πριν από την επίδοση της προσφοράς του οφείλει να 
έχει προβεί σε επί τόπου επίσκεψη, εξέταση και ενδεχομένως έρευνα κάθε είδους, των 
γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του έργου, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης 
φύσεως πηγές λήψης υλικών, τις δυνατές θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης 
των προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη 
δυνατότητα εξασφάλισης του εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού, ηλεκτρικού 
ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες τις συνθήκες 
υπόγειων υδάτων, ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας, ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον 
τόπο των έργων κλπ. 
Επίσης ο Ανάδοχος, σαν διαγωνιζόμενος και πριν από την επίδοση της προσφοράς του 
οφείλει να έχει προβεί σε πλήρη εξέταση και να έχει πλήρη γνώση των εδαφικών συνθηκών, 
ώστε να σχηματίσει ίδια γνώμη, πριν από την υποβολή της προσφοράς του. 
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14.2 Η συμμετοχή του στον διαγωνισμό σημαίνει ότι έχει προβεί σε αυτού του είδους την 
εξέταση και έρευνα και ότι αποδέχεται ότι τα σχετιζόμενα με τις εδαφικές συνθήκες τμήματα 
του έργου, μπορούν να κατασκευασθούν με τις παραδοχές, τους τρόπους και τις μεθόδους 
που αναφέρονται στην εγκεκριμένη οριστική μελέτη, της οποίας έχουν λάβει γνώση. Ο 
Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών, χωρίς καμία 
πρόσθετη αποζημίωση πέραν αυτής που προβλέπει συμβατικό του Τιμολόγιο , οποιαδήποτε 
ανάγκη και αν προκύψει εκ των υστέρων. 
Εφόσον, παρά ταύτα, ο Ανάδοχος προτείνει γραπτά και αιτιολογημένα για τμήματα του 
έργου, αλλαγές στον τρόπο κατασκευής που οφείλονται στις τοπικές εδαφικές συνθήκες και 
η Επιβλέπουσα Υπηρεσία αποδεχθεί τις προτάσεις του, τότε οφείλει να προβεί σε μελέτη 
τροποποίησης και εκτέλεση των εργασιών αυτών, πάντα μετά από έλεγχο και έγκριση της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Για την μελέτη και τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 
ουδεμιάς πρόσθετης αποζημίωσης. 
 

Άρθρο 16. Πηγές λήψεων υλικών 

15.1 Δάνεια χώματα για κατασκευή επιχωμάτων.  
Αυτά θα ληφθούν από την κοίτη του πλησιέστερου χειμάρρου ή ορυχείου ή άλλης θέσης που 
θα εγκρίνεται πάντα από την Υπηρεσία.  
Για κάθε περίπτωση δανειοθαλάμων αποκλείεται η χρησιμοποίηση φυτικών γαιών ή 
επιφανειακών γαιωδών στρωμάτων και οι δαπάνες για την απομάκρυνση τους 
περιλαμβάνονται στη τιμή μονάδος. 
Η λήψη δανείων από αμμοχάλικο χειμάρρου, θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην επέρχεται 
μεταβολή της ροής των νερών ή οποιαδήποτε άλλη διαταραχή που θα είχε αποτέλεσμα να 
προξενούν ζημιές σε όλες τις κατηγορίες των τεχνικών έργων, πρανών κ.λ.π,, του εργολάβου 
ευρυνόμενου απόλυτα  
Αντίθετα επιβάλλεται όπως η εκσκαφή εκτελεστεί κατά τρόπον ώστε να επιτευχθεί και 
διευθέτηση της κοίτης του χειμάρρου. 
 
15.2 Υλικά για εργασίες τεχνικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών 
Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου θα χρησιμοποιηθούν με φροντίδα, ευθύνη και 
έξοδα του αναδόχου, σύμφωνα με τη μελέτη (Τιμολόγιο, ΠΤΠ, τεχνική περιγραφή κλπ.) 
κατάλληλα θραυστά υλικά προερχόμενα από ασβεστολιθικά λατομεία ή από χείμαρρους 
πλησίον της περιοχής του έργου. 
Τα χρησιμοποιούμενα από τον ανάδοχο υλικά πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση αρίστης 
ποιότητας. Η  υπηρεσία δικαιούται, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, να απορρίψει υλικά τα 
οποία κατά την εκμετάλλευση δεν είναι ομοιογενή ή είναι κακής ποιότητας ή δεν είναι 
καθαρά, με συνέπεια λόγω της μη ομοιογενούς ποιότητας να μην μπορεί να 
πραγματοποιηθεί ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας των υλικών, από την άποψη δείκτου 
πλαστικότητας, υγείας κ.λ.π. όπως στις οικείες ΠΤΠ ορίζεται. 
Η εκμετάλλευση των πιο πάνω περιοχών γίνεται με δαπάνες και αποκλειστική ευθύνη του 
αναδόχου. 
 

Άρθρο 17. Προστασία περιβάλλοντος - Ευθύνη για ζημιές και ατυχήματα 

16.1 Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία: 
Η Απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του υπ’ όψιν έργου, και οι συστάσεις της 
εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τη διευκρίνηση ότι, όπου 
αναφέρεται "ευθύνη του Κυρίου του έργου" σε θέματα εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας θα 
νοείται "ευθύνη του Αναδόχου". 
Tα αναφερόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών, 
κατισχύουν τα αναφερόμενα στην Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση όπως 
δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την 
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Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων. Θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα 
προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, αποθέσεως 
υλικών, λόγω κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή καταπατήσεως φυτευομένων περιοχών 
υπό μηχανικών μέσων. 
 
16.2 Επειδή μεγάλο μέρος των εργασιών της εργολαβίας θα εκτελεσθεί πλησίον 
υπαρχόντων έργων, ο Ανάδοχος των εργασιών της παρούσης εργολαβίας, θα ευθύνεται στο 
ακέραιο για τυχόν καταστροφές ή ζημιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά.   
Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των 
υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 
ποινικά και αστικά. 
Επίσης σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και κατά την παραγωγή και 
μεταφορά υλικών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις Διατάξεις των περί 
εργατών και εργασίας Νόμων και Διαταγμάτων, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, 
ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικός για αποφυγή αμέσων ή εμμέσων ζημιών ή 
ατυχημάτων ή προκλήσεως πλημμυρών. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή 
υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τα ως άνω αναφερθέντα. 
 
16.3 Για κάθε διατάραξη ή ζημιά σε υφιστάμενες οικοδομές, προερχόμενη από την 
κατασκευή των έργων, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, υποχρεούμενος σε 
αποκατάσταση της προκληθείσας ζημιάς, είτε στην καταβολή της αντίστοιχης δαπάνης για 
την αποκατάστασή της. 
 

Άρθρο 18. Μέτρα προστασίας των κατασκευών-ασφάλεια του έργου- Εγκαταστάσεις 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας – Αρχαιότητες 

17.1 Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η Επίβλεψη) 
να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν 
είναι σχετικό με την εκτέλεση της Σύμβασης, με την εξαίρεση των εξουσιοδοτημένων από την 
επιβλέπουσα υπηρεσία ατόμων. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης εργασιών, 
ποθηκών κλπ. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, επ’ ωφελεία του 
προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, προκειμένου να 
αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των 
εργασιών. 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει με μέριμνα και δαπάνες του να 
παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταμένων κατασκευών, τη 
διατήρηση τους και τη συντήρησή τους. Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια, κατασκευή, 
συντήρηση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, περίφραξης και 
εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή 
που εύλογα θα απαιτηθεί από την επίβλεψη. 
Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη 
ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ο Ανάδοχος 
είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η 
υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των 
αναγκαίων εργασιών. 
Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Επίβλεψη έχει το 
δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με δικά της συνεργεία σε βάρος και για 
λογαριασμό του Αναδόχου. 
 
17.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του, ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν 
εναέριες και υπόγειες εγκαταστάσεις και δίκτυα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. Πριν από την έναρξη των 
εργασιών, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να παραλάβει απ' τους διάφορους Οργανισμούς 
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τα σχέδια που δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους στην περιοχή του έργου, θα κάνει δε με 
δαπάνες του, δοκιμαστικές τομές, ώστε να εξακριβωθούν οι ακριβείς θέσεις τους. Επίσης 
πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να εκδοθούν από τις 
διάφορες Υπηρεσίες, οι άδειες τομής του οδοστρώματος, οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων 
χώρων κ.λ.π. υποβάλλοντας εγκαίρως τις σχετικές αιτήσεις, όπως και τα απαραίτητα για την 
έκδοση της άδειας σχέδια, στις αρμόδιες Υπηρεσίες. 
Οι εργασίες για τις μετατοπίσεις ανωτέρω εγκαταστάσεων και δικτύων, εφ' όσον είναι 
μόνιμες, αν τυχόν εμπίπτουν στο εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, 
θα εκτελούνται με την φροντίδα των Οργανισμών αυτών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και καμία 
ανάμιξη οικονομική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος έχει όμως την 
υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Η 
Υπηρεσία, δύναται να αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση έργων μετατοπίσεως αγωγών 
και δικτύων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Αν οι μετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την 
εγκεκριμένη προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, το πρόγραμμα κατασκευής των έργων, 
τότε ο Ανάδοχος δικαιούται μόνο αναλόγου παρατάσεως προθεσμίας και όχι αποζημιώσεως. 
Προκειμένου για προσωρινές μετατοπίσεις και υποστηρίξεις αγωγών Ο.Κ.Ω., εμποδίων, 
κ.λ.π., τις απαιτούμενες εργασίες θα εκτελεί ο Ανάδοχος. Η αποζημίωση για τις προσωρινές 
αυτές εργασίες, περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές κατασκευής των σωληνώσεων, 
ανεξάρτητα από τυχόν δυσχέρειες που θα αντιμετωπισθούν. 
Επισημαίνεται ότι κάθε ζημιά που θα προκληθεί απ' τον Ανάδοχο στους διάφορους αγωγούς 
ή στις διάφορες οδούς, είτε κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών πλησίον των 
αγωγών, είτε μετά το πέρας τους, και που θα οφείλεται στην κακή εκτέλεση των εργασιών 
εκσκαφής, υποστηρίξεως, συμπυκνώσεως κ.λ.π., θα βαρύνει αποκλειστικώς τον Ανάδοχο. 
 
17.3 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι πιθανή η συνάντηση αρχαιολογικών 
ευρημάτων κατά τις εκσκαφές χανδάκων και λοιπών έργων. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει 
αμέσως να διακόψει τις εργασίες και να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές και να εφαρμόσει 
πλήρως όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
Στην περίπτωση της ανάγκης εκτέλεσης ανασκαφικών εργασιών, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να παράσχει απροφασίστως κάθε είδους διευκόλυνση στα συνεργεία 
εκτέλεσης των ανασκαφικών εργασιών. Οι ανασκαφικές αυτές εργασίες θα εκτελούνται με 
την φροντίδα της αρμόδιας Υπηρεσίας και καμία ανάμιξη οικονομική ή τεχνική δεν θα έχει ο 
Ανάδοχος. Η Υπηρεσία επίσης μπορεί να αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση 
ανασκαφικών εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Εφόσον κριθεί αναγκαίο και μετά από εντολή της Υπηρεσίας είναι δυνατή η αναπροσαρμογή 
του προγράμματος κατασκευής του έργου σε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 
καθυστέρηση από την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών.  
Αν οι ανασκαφικές εργασίες επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την 
εγκεκριμένη προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραμμα κατασκευής των έργων, 
τότε ο Ανάδοχος δικαιούται μόνο αναλόγου παρατάσεως προθεσμίας και όχι αποζημιώσεως. 
 

Άρθρο 19. Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων 

Ο βάσει του άρθρου 54 του Π.Δ. 609/85 χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων, 
καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες. 
Κατά τον χρόνο εγγύησης (δέκα πέντε (15) μήνες) ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά 
κανονικά χρονικά διαστήματα τα έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη 
κατάσταση λειτουργίας με δαπάνες του. 
Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και μέχρι την οριστική παραλαβή αυτών 
παρουσιασθούν ελαττώματα για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην 
αποκατάσταση τους η Υπηρεσία ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγρ. 2 μέχρι 6 
του άρθρου 46 του Π.Δ. 609/85. 
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Άρθρο 20. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

Προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
προσκομίσει στην Υπηρεσία τις προβλεπόμενες Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης για 
το έργο, βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3263 / 2004. 
 

Άρθρο 21. Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 

Στα Γενικά Έξοδα του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που 
βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν: 
(1) Συμφωνητικού 
(2) Αποζημιώσεως ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών : 
α. Των περιοχών λήψεως δανείων εν γένει χωματισμών, 
αποθέσεως τυχόν προϊόντων εκσκαφών ή αποθηκεύσεως υλικών γενικά. 
β. Των θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίου γενικά. 
γ. Των προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και τις θέσεις λήψεως και αποθηκεύσεως των 
πάσης φύσεως υλικών. 
δ. Οι δαπάνες αποζημιώσεως, των οποιωνδήποτε πηγών λήψεως υλικών (λατομεία, 
ορυχεία, χείμαρροι, ποτάμια κ.λ.π.) και των θέσεων προσωρινής ή οριστικής απόρριψης των 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, που θα χρησιμοποιηθούν με έγκριση της Υπηρεσίας, 
καθώς και των κάθε είδους οδών προσπελάσεως προς αυτές, και που ανήκουν είτε σε 
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, είτε σε Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου 
κ.λ.π. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον Ανάδοχο, και ο κύριος του έργου δεν αναλαμβάνει 
καμιά υποχρέωση διενεργείας και διεξαγωγής της διαδικασίας της απαλ/σεως των θέσεων 
αυτών. Ο κύριος του έργου επίσης δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση πρόσθετης 
αποζημιώσεως του Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες που μπορεί να παρουσιασθούν στην 
εξεύρεση και εκμετάλλευση των λατομείων, ορυχείων και λοιπών πηγών ή για ανάγκη 
δημιουργίας εγκαταστάσεως λήψεως, θραύσεως, κ.λ.π., ή και δημιουργίας χώρων 
αποθηκεύσεως υλικών μακριά από τις πηγές λήψεως, είτε από τυχόν δυσχέρειες μεταφορών 
από οποιαδήποτε αιτία. 
(3) Αποζημίωση γενικώς για κάθε ζημιά ή ατύχημα που τυχόν συμβεί σε κάθε περίπτωση 
κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή - μεταφορά υλικών. Η Υπηρεσία δεν 
αναλαμβάνει καμιά ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει δαπάνες ή αποζημιώσεις για τις 
ανωτέρω αιτίες. 
(4) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο 
εκτελέσεως των εργασιών από την ανάγκη εκμεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών 
συγχρόνως και από άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη εργολαβία και τη δημιουργία και 
αποκάλυψη γι' αυτό νέων πηγών υλικών, μαζί με τις σχετικές επιβαρύνσεις, για να τελειώσει 
εμπρόθεσμα η εκτέλεση του έργου. 
(5) Οι δαπάνες για τους πάσης φύσεως ελέγχους και δοκιμές. 
(6) Οι δαπάνες που αναφέρονται στα λοιπά άρθρα της παρούσης, στους Γενικούς όρους του 
Τιμολογίου, στις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και στο Π.Δ. 609/85 (αριθμ.34, 46 κ.λ.π.). 
 

Άρθρο 22. Γενικές διατάξεις - Φωτογραφίες - Δημοσιότητα έργου 

21.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να λαμβάνει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, με μέριμνα και 
δαπάνες του: 
- Φωτογραφίες της προϋπάρχουσας κατάστασης της άμεσης περιοχής του έργου. Θα 
υποβάλλονται με την 1η πιστοποίηση. 
- Φωτογραφίες των κυριοτέρων φάσεων του έργου. Θα υποβάλλονται με την 2η, 3η κλπ. 
πιστοποιήσεις. 
- Φωτογραφίες του έργου μετά την περάτωση του. Θα υποβάλλονται με την τελευταία πριν 
την τελική πιστοποίηση 
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- Φωτογραφίες της πληροφοριακής πινακίδας που θα τοποθετηθεί για το έργο (σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο Β) σε τριπλούν και σε διάσταση 13X18 ή 18X24, ευκρινείς και 
κατατοπιστικές για τα παραπάνω ζητούμενα. Επίσης θα παραδίδονται τα αρνητικά φίλμ των 
εν λόγω φωτογραφιών. 
 
21.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα και δαπάνες του μέσα σε ένα (1) μήνα από την 
εγκατάσταση του, να τοποθετήσει δύο (2) πινακίδες Δημοσιότητας για το έργο, σύμφωνα με 
τα υποδείγματα που θα του χορηγήσει η Υπηρεσία βάσει των οδηγιών περί δημοσιότητας 
συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ε.Ε. (Καν. 1159/2000) και στην θέση που θα του 
υποδειχθεί, προκειμένου να διασφαλίζεται η δημοσιότητα περί συγχρηματοδότησης στο 
έργο. 
Σε περίπτωση που δεν τοποθετηθούν οι εν λόγω πινακίδες στην προθεσμία που ορίζεται, ο 
Ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα 1.200 ευρώ που δεν αίρεται και η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία θα φροντίσει για την τοποθέτηση της σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 
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