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ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
                  Έργο: Αποκατάσταση οδοφωτισµού οδικού 
                            δικτύου Ν. Καβάλας. 
 
 
                  Προϋπολογισµός: 72.000,00€ 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι ο καθορισµός των όρων µε 
βάση τους οποίους θα κατασκευαστεί το έργο που ορίζεται στο άρθρο 2. 
Στην παρούσα Ε.Σ.Υ. έχουν ενσωµατωθεί τα περιεχόµενα της Εγκυκλίου 27 του Υπ. Α.Α. Υ. Μ.∆. µε αριθµό 
∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15-10-2012 (Α∆Α: Β4301-8ΞΩ), µε θέµα: «Ένταξη στα συµβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ.) των 
δηµοπρατούµενων έργων, άρθρου σχετικού µε τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο», 
καθώς και οι απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος των εγκεκριµένων Ε.ΤΕ.Π. 
(απόφαση Υπ. Α.Α.Υ.Μ.∆. µε αριθµό ∆ΙΠΑ∆/οικ./273/30-07-2012 (Φ.Ε.Κ. 2221Β/2012)). 
 
Άρθρο 2ο: Αντικείµενο της εργολαβικής σύµβασης 
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση 
οδοφωτισµού οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» η οποία θα γίνει σύµφωνα µε τις Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) µε επικαιροποιηµένο περιεχόµενο της απόφασης ∆ΚΠ/οικ./1322/07-09-2016 
(Α∆Α: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, «Αναστολή της 
υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)». 
Το αντικείµενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών που αναγράφονται στο θέµα και την τεχνική 
περιγραφή της µελέτης του έργου. 
Η αρχική αξία του αντικειµένου της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του εγκεκριµένου προϋπολογισµού 
Ευρώ: 58.064,52 + 13.935,48 Φ.Π.Α.= 72.000,00. 
Τα είδη και οι ποσότητες των προς εκτέλεση εργασιών περιέχονται στον προϋπολογισµό. Συµβατικές τιµές 
µονάδος της εργολαβίας είναι οι τιµές µονάδος του τιµολογίου µειωµένες κατά το ποσοστό έκπτωσης. 
Συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας είναι αυτά που αναφέρονται στη διακήρυξη δηµοπρασίας. 
 
Άρθρο 3ο: Αποφαινόµενα όργανα  
Σύµφωνα µε: 
• Το Π.∆. 7/2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α/2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και λοιπές σχετικές 

ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση 
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
42), αρµοδιότητας των Περιφερειών», 

• Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

• Το Π.∆. 144/2010, «Οργανισµός της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης» (Φ.Ε.Κ. 237Α/2010), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

• Την εγκύκλιο 6/2067/17-01-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011», 

τα αποφαινόµενα όργανα είναι: 
α) ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας (Π.Ε.) Καβάλας. 
β) Προϊσταµένη της ∆/νουσας Υπηρεσίας Αρχή: ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας και Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, κατά περίπτωση. 
 
Άρθρο 4ο: Προθεσµία αποπεράτωσης εργασιών - χρονοδιάγραµµα κατασκευής έργου 
Η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης των εργασιών της εργολαβίας ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες και 
αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης κατασκευής του έργου από τον ανάδοχο και τον 
εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Ειδικότερα για την προθεσµία περαίωσης του έργου εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16, 
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». Τυχόν τµηµατικές προθεσµίες του έργου καθορίζονται µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής. 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, που προβλέπεται από 
το άρθρο 145 του Ν.4412/16, το οποίο ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στη ∆/νουσα Υπηρεσία σε 
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προθεσµία όχι µικρότερη από δεκαπέντε (15) µέρες και που δε θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) µέρες από 
την υπογραφή της σύµβασης. Το παραπάνω χρονοδιάγραµµα, που θα συνταχθεί µε βάση την ολική και τις 
τµηµατικές προθεσµίες, θα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως το πολύ ανά ηµερολογιακό εξάµηνο, τις 
εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν και υποχρεωτικά θα προβλέπει κατασκευή ολοκληρωµένων επί 
µέρους τµηµάτων του έργου µε τρόπο ώστε να είναι εφικτή η άµεση χρησιµοποίηση των διαφόρων 
τµηµάτων, αµέσως µετά την κατασκευή τους. 
Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου θα συνταχθεί µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα, θα 
περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία και θα συνοδεύεται από 
γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση και οριζοντιογραφία. Τόσο στο διάγραµµα, όσο και στην 
οριζοντιογραφία θα παρουσιάζονται µε χρώµατα για κάθε µονάδα χρόνου (παρ. 3) τα συγκεκριµένα 
τµήµατα του έργου που θα εκτελεστούν, δηλαδή διώρυγες, τάφροι, δρόµοι κλπ. Επί πλέον στο γραµµικό 
διάγραµµα θα σηµειώνεται για κάθε µονάδα χρόνου και η δαπάνη των εργασιών. 
Σηµείωση : Για τα οικοδοµικά έργα η µονάδα του χρόνου δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από δύο µήνες. 

 
Άρθρο 5ο: Ποινικές ρήτρες  
α) Σε περίπτωση υπαίτιας, από µέρους του εργολάβου, υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας 
αποπεράτωσης του έργου, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στο άρθρο 148 του 
Ν.4412/16. Ειδικότερα οι ποινικές ρήτρες για τη συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου ορίζονται σε 6 
% του ολικού ποσού Α της σύµβασης και κατανέµονται κανονικά σε ηµερήσια 15 % Α/Χ (όπου Α το αρχικό 
ποσό που αναφέρεται στο συµφωνητικό και Χ η αρχική συµβατική προθεσµία σε ηµερολογιακές µέρες), 
κατά τα λοιπά ως ορίζεται στο άρθρο 148 του Ν.4412/16. 
β) Οµοίως σε περίπτωση υπαίτιας, από µέρους του αναδόχου, υπέρβασης κάθε µιας τµηµατικής 
προθεσµίας του έργου, όπως αυτή ορίζεται στη σύµβαση, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες (άρθρο 148 του 
Ν.4412/16) ανερχόµενες συνολικά σε 3 % του ποσού της σύµβασης. 
Η κατανοµή των ποινικών ρητρών ανά ηµερήσια καταβολή και ο χρόνος καταβολής γίνεται όπως 
αναφέρεται στην παρ. (α). 
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για την εµπρόθεσµη 
εκτέλεση του έργου, αυτός κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος µε όλες τις σε βάρος του συνέπειες, 
σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν.4412/16. 

 
Άρθρο 6ο: Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις – 
Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010)  
Βάσει του άρθρου 7 παρ. 3, εδ. Β της Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010-Μέτρα όροι και προγράµµατα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές κ.λπ. (ΑΕΚΚ) επιβάλλεται ως προϋπόθεση για την 
υπογραφή της σύµβασης εκτέλεσης του έργου, η αρµόδια τεχνική υπηρεσία να απαιτεί από έκαστο 
ανάδοχο τη σύµβλησή του µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης και το θεωρηµένο από το 
σύστηµα Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων. H δαπάνη µεταφοράς των αποβλήτων-ΑΕΚΚ (υλικά απόξεσης-
φρεζαρίσµατος κ.λ.π.) σε µονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΕΚΚ και η δαπάνη παραλαβής αυτών 
από τη µονάδα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση τιµών - Απολογιστικά 
Η αναθεώρηση όλων των συµβατικών τιµών και των κανονιζοµένων τιµών µονάδας νέων εργασιών θα 
ακολουθεί τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
∆ιευκρινίζεται και επισηµαίνεται όλως ιδιαιτέρως ότι οι αναφερόµενες τιµές στο Τιµολόγιο Μελέτης είναι 
Γενικής Ισχύος, σταθερές και αµετάβλητες και έχουν κοστολογηθεί µε πλήρη ευθύνη του Αναδόχου και µετά 
από συνδυασµό του Τιµολογίου και των πραγµατικών δεδοµένων εκτελέσεως του έργου. Ο Ανάδοχος δε 
δικαιούται κατά την εκτέλεση των εργασιών να προβάλει οποιοδήποτε ισχυρισµό για άγνοια των συνθηκών 
εκτελέσεως των υπόψη εργασιών ή των δεδοµένων της µελέτης και αυτό, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία που 
του παρέχει η Υπηρεσία είναι µόνο επιβοηθητικά για τον καθορισµό του ύψους του ποσοστού της 
εκπτώσεως του επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης. 
Εργασίες, όπως η κάλυψη εκτός έδρας µετακίνησης αρχαιολόγου κατά την εκτέλεση εργασιών του έργου 
θα καλυφθούν µε το κονδύλιο των απολογιστικών και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 154 του 
Ν.4412/16. 
 
Άρθρο 8ο: Κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών 
Ο κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών, όπου κρίνεται απαραίτητο για την ολοκλήρωση του έργου, θα 
γίνεται µε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 
Στην περίπτωση που θα απαιτηθούν αναλυτικά τιµολόγια για να συνταχθούν τιµές µονάδας νέων εργασιών 
θα χρησιµοποιηθούν, σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, τα εγκεκριµένα αναλυτικά τιµολόγια 
δηµοσίων έργων, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και συντελεστή µείωσης (σ), ως ορίζει η 
σχετική Νοµοθεσία. 
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Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα µε το είδος και τη φύση της κάθε νέας εργασίας θα χρησιµοποιούνται τα 
ισχύοντα Ενιαία Τιµολόγια σε αντιστοιχία µε τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π. ή Π.Ε.ΤΕ.Π. που χρησιµοποιούνται για 
την προσωρινή αντικατάσταση των Ε.ΤΕ.Π. µέχρι την επικαιροποίηση των τελευταίων. 
 
Άρθρο 9ο: Μελέτη συµβατικών στοιχείων της εργολαβίας και των συνθηκών κατασκευής του έργου 
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία δια της υποβολής της προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι 
διαγωνιζόµενοι έχουν πλήρη γνώση όλων των συµβατικών σχεδίων και τευχών της εργολαβίας - που 
αναφέρονται στη διακήρυξη δηµοπρασίας - και ότι κατά τη σύνταξη της προσφοράς των έλαβαν υπόψη 
τους όλους του όρους των στοιχείων αυτών. 
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία (υποβολή προσφοράς) αποτελεί ακόµη αµάχητο τεκµήριο ότι οι 
διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη 
γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του και ειδικότερα ό,τι αφορά τις πηγές λήψης 
υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφών, τη χερσαία και θαλάσσια 
µεταφορά, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού 
προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις µετεωρολογικές συνθήκες που 
συνήθως επικρατούν, τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης της θαλάσσης, τις παλίρροιες ή παρόµοιες 
φυσικές συνθήκες στον τόπο του έργου, τη µορφή και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και 
ποσότητα των υλικών που βρίσκονται στην περιοχή του έργου και µπορούν να χρησιµοποιηθούν, το είδος 
και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την 
εκτέλεση των εργασιών και γενικά οποιαδήποτε άλλα θέµατα µπορούν κατά τον οποιοδήποτε τρόπο να 
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 
Η υπογραφή από τον ανάδοχο της σύµβασης κατασκευής του παρόντος έργου, σηµαίνει ότι αυτός 
αποδέχεται και αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
τους συµβατικούς όρους και τις τοπικές συνθήκες. Η τυχόν παράλειψή του να ενηµερωθεί για κάθε δυνατή 
πληροφορία που αφορά τους όρους της σύµβασης και τις συνθήκες κατασκευής του έργου, δεν τον 
απαλλάσσει από την ευθύνη του για την πλήρη συµµόρφωση µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
 
Άρθρο 10ο: Άδεια εκτέλεσης - Παρατηρήσεις επί της µελέτης – διαδικασία τροποποίησης της 
µελέτης του έργου 
Αµέσως µετά την υπογραφή της Εργολαβικής σύµβασης, η Υπηρεσία θα παραδώσει στον Ανάδοχο όλα τα 
στοιχεία της µελέτης και αντίγραφα των σχετικών Αδειών και εγκρίσεων. 
- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν την έναρξη των εργασιών να µεριµνήσει για την έκδοση των 
απαραίτητων αδειών και τη γνωστοποίηση στις αρµόδιες υπηρεσίες για την κατασκευή του έργου 
προβαίνοντας στις ενέργειες που θα απαιτηθούν. 
- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει τους όρους και τις διατάξεις που απορρέουν από τις άδειες 
εκτέλεσης και τη σχετική νοµοθεσία. 
- Ο ανάδοχος, πριν από την εφαρµογή της µελέτης οφείλει να προβεί σε συσχετισµό και αριθµητικό έλεγχο 
των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας, να ζητήσει έγγραφα και έγκαιρα από τον 
εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την 
έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε την σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να εφαρµόσει πιστά τα 
σχέδια της µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής. Ο καθορισµός από τα 
στοιχεία της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών προδιαγραφών των επί 
µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί µέρους διαστάσεις 
κλπ.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και 
εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών. Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, 
έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από 
τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως 
προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εµφάνισή του, όσο και προς την άµεση σύνδεσή του µε τα 
υπόλοιπα τµήµατα του έργου. 
- Η Υπηρεσία δικαιούται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όποτε κρίνει 
απαραίτητο, λόγω τοπικών συνθηκών ή άλλων αναγκών να τροποποιεί τα εγκεκριµένα σχέδια. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συµµορφωθεί προς τα τροποποιηµένα αυτά σχέδια και δεν µπορεί να εγείρει απαίτηση ή 
να αξιώσει αποζηµίωση, έστω και αν οι τροποποιήσεις αφορούν βασικές διαστάσεις των έργων. Ο 
Ανάδοχος δικαιούται µόνο τη συµβατική του αµοιβή για τις εργασίες που εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τα 
τελευταία εγκεκριµένα σχέδια, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
- Ο ανάδοχος δύναται να υποβάλλει εγγράφως στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, εντός 15 ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης και οπωσδήποτε όχι µετά την υποβολή του Χρονοδιαγράµµατος, τεκµηριωµένη 
Τεχνική Έκθεση για παρατηρήσεις επί της µελέτης. Παρεχόµενης άπρακτης υπό του Αναδόχου της 
παραπάνω προθεσµίας, θεωρείται ότι αυτός έχει αποδεχτεί την ευθύνη για την ορθότητα της µελέτης της 
Υπηρεσίας. Εφόσον τυχόν κριθούν αναγκαίες βελτιώσεις εγκεκριµένων µελετών, τότε θα ακολουθείται η 
διαδικασία που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 144 του Ν. 4412/16 και αυτές θα εγκρίνονται µε 
απόφαση της αρµόδιας Υπηρεσίας, µετά από γνώµη του Μελετητή και του αρµοδίου Τεχνικού Συµβουλίου 
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∆ηµοσίων Έργων. Τα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρµόζονται στις περιπτώσεις, που κατά τη διάρκεια του έργου 
διαπιστωθούν µεγάλες αποκλίσεις από τις ποσότητες των εργασιών της εγκεκριµένης µελέτης. 
 
Άρθρο 11ο: Εργασίες ηµέρας Σαββάτου 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κάθε Σάββατο να µην εκτελεί εργασίες που θέλουν άµεση παραλαβή η 
άµεση καταµέτρηση γιατί η Υπηρεσία αργεί και κάθε σχετική εργασία δε θα είναι δυνατό να εκκαθαριστεί για 
την πληρωµή της. 
 
Άρθρο 12ο: Χρηµατοδότηση  
Το έργο που αφορά η παρούσα Ε.Σ.Υ. θα κατασκευαστεί µε πιστώσεις που διατίθενται από το «Ετήσιο 
Πρόγραµµα ∆ράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, έτους 2017», χρηµατοδοτούµενο 
από ΤΕΟ. 
 
Άρθρο 13ο: Εργολαβικά ποσοστά - επιβαρύνσεις. 
1. Στην υπόψη εργολαβία ισχύουν τα παρακάτω εργολαβικά ποσοστά: 
      α. ∆έκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, που πιστοποιείται µε 

βάση τις τιµές του συµβατικού τιµολογίου και τις νέες τιµές µονάδος που καθορίζονται σύµφωνα µε 
το άρθρο 7 της παρούσας. 

      β. ∆έκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της δαπάνης των υλικών και ηµεροµισθίων για την εκτέλεση 
απολογιστικών εργασιών, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν.4412/16. 

γ. Επί της αξίας των υλικών τα οποία τυχόν θα ήθελε να χορηγήσει ο εργοδότης για ενσωµάτωση στο 
έργο, κανένα εργολαβικό ποσοστό δε δικαιούται ο εργολάβος. 

2. Ο εργολάβος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη, φόρους του ∆ηµοσίου που 
ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. 
3. Πέραν των κρατήσεων του παραπάνω εδαφίου, ο εργολάβος υπόκειται σε κράτηση: 

• 0,06% επί του ποσού κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.), σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του 
Ν.4013/11, όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16 και ισχύει και 

• 0,06% επί του ποσού κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 
1191/2017 (ΦΕΚ 969Β’/2017) διυπουργικής απόφασης. 

4. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 302 του Ν.4412/16. 
 
Άρθρο 14ο: Υλικά του εργοδότη 
∆εν παρέχεται ποσοστό οφέλους για έξοδα αποθήκευσης, φύλαξης, διαφυγόντος κέρδους κλπ. για τα υλικά 
που θα παραδώσει ο κύριος του έργου στον ανάδοχο. Οι δαπάνες ελέγχου των ανωτέρω υλικών βαρύνουν 
τον εργοδότη. 

 
Άρθρο 15ο: Τρόπος εκτέλεσης εργασιών 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί απόλυτα µε τους τεχνικούς όρους που αφορούν την ποιότητα 
των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται στα αναλυτικά τιµολόγια και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης του έργου καθώς και στις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π. (αριθµός απόφασης Υπ. 
Α.Α.Υ.Με.∆. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/30-07-2012, ΦΕΚ 2221Β/2012) ή Π.Ε.ΤΕ.Π. που έχουν αντικαταστήσει 
προσωρινά τις Ε.ΤΕ.Π. των οποίων η υποχρεωτική εφαρµογή έχει ανασταλεί (αριθµός απόφασης Υπ. 
Υ.Με.∆. ∆ΚΠ/οικ./12/07-09-2016, Α∆Α: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π). 
 
Άρθρο 16ο: Ασφαλίσεις 
16.1 Γενικά 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει σύµφωνα µε τις περί 
ασφαλιστικών ταµείων κείµενες διατάξεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων, σε 
ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα εντός χώρας κράτους µέλους της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ., 
εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το 
ηµεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός κινδύνου (κλοπή, 
φθορά, φωτιά, κατολισθήσεις, κλπ.), τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του υπόψη έργου. 
Η ασφάλιση θα καλύπτει το χρονικό διάστηµα από την προσκόµιση των υλικών από τον ανάδοχο επιτόπου 
του έργου, ή σε αποθήκες του µέχρι την ενσωµάτωσή τους σε αυτό. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο. Για το σκοπό αυτό θα συνάψει µε δικές του δαπάνες 
ασφαλίσεις κατά παντός κινδύνου του έργου και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, µε µία ή περισσότερες 
ασφαλιστικές εταιρείες που να λειτουργούν νόµιµα εντός χώρας κράτους - µέλους της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ. 
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και που, χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των τευχών δηµοπράτησης και η Ελληνική νοµοθεσία, µπορούν 
να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα. 
 
16.2 Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του έργου 
16.2.1 Αντικείµενο ασφάλισης 
α) Αντικείµενο ασφάλισης θα είναι η συνολική αξία του υπό κατασκευή έργου (εξοπλισµός, υλικά, υπηρεσίες 

κ.λ.π.), συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν συµπληρωµάτων της σύµβασης, αναθεωρήσεων ή και 
αναπροσαρµογών (θετικών ή αρνητικών) του συµβατικού τµήµατος. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ζητά 
από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήµατα την αναπροσαρµογή του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου 
σύµφωνα µε την πραγµατική αξία του έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος της 
υπασφάλισης. 

β) Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµιάς ή καταστροφής, µερικής ή 
ολικής που οφείλονται ή που προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (δηλ. ανωτέρα βία, τυχαία 
περιστατικά, καθώς επίσης λανθασµένη µελέτη ή και κατασκευή (Manufacturer’s Risk), ελαττωµατικά 
υλικά, λανθασµένη εργασία κλπ.), µε εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται και δεν 
καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ» (π.χ. πόλεµος, εισβολή, 
ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, µόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία 
κ.λ.π.). Οι βλάβες και καταστροφές από σεισµούς, πληµµύρες και άλλα παρόµοια ατυχήµατα, θα 
καλύπτονται. 

γ) Επίσης θα ασφαλίζονται οι µόνιµες και οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, καθώς 
επίσης και ο εν γένει Η/Μ εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του υπόψη έργου. Η 
ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς, που οφείλονται ή που 
προκαλούνται από ανωτέρα βία ή και από τυχαία περιστατικά. 

 
16.2.2 ∆ιάρκεια ασφάλισης 
Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το έργο από την έναρξη των εργασιών και τη µεταφορά των πρώτων υλικών 
στα εργοτάξια µέχρι τη γνωστοποίηση στον ανάδοχο της έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 
του έργου, µε επέκταση της ισχύος της για την κάλυψη της περιόδου εγγύησης και συντήρησης. 
 
16.3 Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 
Το ασφαλιστήριο «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» θα υποβληθεί από τον ανάδοχο στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύµβασης. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια «ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ», που τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη της αστικής ευθύνης του αναδόχου 
λόγω της εκτέλεσης από αυτόν εργασιών, συντηρήσεων, επισκευών, κ.λ.π. και µέσα στα πλαίσια των 
άλλων συµβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) ηµέρες πριν από την έναρξη των 
αντίστοιχων εργασιών συντήρησης επισκευής κ.λ.π. 
 
16.3.1 Αντικείµενο ασφάλισης 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ και οι 
ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους, για σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη, 
ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές, σε πράγµατα ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται σε όλη τη 
διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών, συντηρήσεων, επισκευών αποκατάστασης ζηµιών κ.λ.π., οποτεδήποτε 
γίνονται αυτές και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Με την 
ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται επίσης η αστική ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων, για σωµατικές βλάβες 
και υλικές ζηµίες σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται από τα αυτοκίνητα και 
µηχανήµατα του αναδόχου. 
 Το πακέτο της ασφαλιστικής κάλυψης θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω όρια: 
α)  Για σωµατικές βλάβες κατ’ άτοµο : 200.000,00€ 
β)  Για σωµατικές βλάβες κατά γεγονός : 400.000,00€ 
γ)  Για υλικές ζηµιές κατά γεγονός : 200.000,00€ 
δ)  Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως : 600.000,00€ 
 
16.3.2 ∆ιάρκεια ασφάλισης 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη των εργασιών ή µε την εγκατάσταση του αναδόχου 
στον τόπο του έργου, θα λήγει δε την ηµεροµηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. Μετά την 
αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής, ένα όµοιο συµβόλαιο θα καλύψει όλη την περίοδο, µέχρι την 
οριστική παραλαβή που όµως θα είναι µικρότερου ύψους. 
Το πακέτο της ασφαλιστικής κάλυψης, από τη βεβαίωση περαίωσης έως και την έγκριση του πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής, θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω όρια: 
α)  Για σωµατικές βλάβες κατ’ άτοµο : 100.000,00€ 
β)  Για σωµατικές βλάβες κατά γεγονός : 200.000,00€ 
γ)  Για υλικές ζηµιές κατά γεγονός : 100.000,00€ 
δ)  Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως : 300.000,00€ 
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16.3.4 Ειδικοί όροι 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το εν γένει προσωπικό της, οι τυχόν σύµβουλοί της και το προσωπικό τους, 
θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούµενης ευθύνης 
αλλήλων (CROSS LIABILITY). 
Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του αναδόχου ή 
του κυρίου του έργου και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η 
βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, η οποία καλύπτεται από το 
ασφαλιστήριο έναντι τρίτων, θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., που 
σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια 
ευθύνης των ασφαλιστών. 
 
16.4 Γενικοί όροι που αφορούν στα ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου του έργου» και «αστικής 

ευθύνης έναντι τρίτων» 
Στα ασφαλιστήρια των παραγράφων 2 και 3 θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
Όλο το προσωπικό της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και οι σύµβουλοί της, οι συνεργάτες της και οι υπάλληλοί 
της θα είναι συνασφαλιζόµενοι. 
Τα εν λόγω ασφαλιστήρια δεν µπορούν να ακυρωθούν τροποποιηθούν ή να λήξουν, χωρίς τη γραπτή 
συστηµένη επιστολή πριν από εξήντα (60) ηµέρες σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς 
τον ανάδοχο όσο και προς τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και τον κύριο του έργου. 
Σε περίπτωση ολικής ή µερικής καταστροφής του έργου, ο ανάδοχος µεταβιβάζει και εκχωρεί στον κύριο του 
έργου και στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία από την αρχή τα ποσά των απαιτήσεών του από το ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο, που θα καταβάλλονται απευθείας σ' αυτούς, ύστερα από σχετική αίτησή τους, χωρίς να χρειάζεται 
έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του αναδόχου. 
Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωµα ανταγωγής κατά του κυρίου του έργου και της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας των υπαλλήλων της συµβούλων και συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, σε 
περίπτωση που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη όχι ηθεληµένη των προσώπων αυτών. 
Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη του κυρίου του έργου και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του που 
απορρέει από το άρθρο 922 του αστικού κώδικα (ευθύνη προστήσαντος). 
Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να λήξει η ισχύς του, 
χωρίς γραπτή ειδοποίηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και του κυρίου του έργου. 
Ο ανάδοχος πρέπει να παραδίδει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τα ασφαλιστήρια συµβόλαια δεκαπέντε (15) 
ηµέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης. ∆ιαφορετικά ο κύριος του έργου δια της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του χωρίς ειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική 
εταιρεία της προτίµησής της, στο όνοµα για λογαριασµό και µε δαπάνες του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, 
θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. 
Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το έργο σε 
οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, µπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από τον 
κύριο του έργου δια της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του και τα έξοδα της ασφάλισης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
16.5 Γενικοί όροι ασφάλισης 
Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων ο ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται και να λαµβάνει υπόψη 
τις διατάξεις των νόµων των νοµοθετικών διαταγµάτων κανονισµών κ.λ.π., που ισχύουν εκάστοτε και έχουν 
εφαρµογή στην Ελλάδα. 
Ο ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους κλπ. των ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόµενες 
ασφαλιστικές καλύψεις οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι εξαιρέσεις απαλλαγές κλπ., υπόκεινται σε κάθε 
περίπτωση στην τελική έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, του κυρίου του έργου. 
Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες 
του αναδόχου, που απορρέουν από τη σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τα σχετικά 
ασφαλιστήρια συµβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κ.λ.π. και ο ανάδοχος παραµένει 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή και πράγµατα και πέραν από τα ποσά 
κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις παραπάνω ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν ως µη ικανοποιητικές από τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, η τελευταία δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του αναδόχου τα πιο πάνω 
ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) το ποσό των ασφαλίσεων 
είτε από το λαβείν του είτε µε κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή του καλής εκτέλεσης. 
Επίσης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο 
ποσό των ασφαλίστρων, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση του ή των 
ασφαλιστηρίων δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, για λογαριασµό του αναδόχου και 
να τα παρακρατήσει από το λαβείν του, σύµφωνα µε τα προηγούµενα. 
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Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιφυλάσσει σε αυτή το δικαίωµα να παρακρατεί από το λαβείν κ.λ.π. του 
αναδόχου, κάθε ποσό που δε θα είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων 
απαλλαγών κ.λ.π., σύµφωνα µε τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων. 
Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία µε την οποία ο ανάδοχος συνοµολόγησε τις παραπάνω 
ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά ή βλάβη κ.λ.π. για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη 
εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης κ.λ.π., σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασµό του αναδόχου ή εγγύησή του, 
οποιασδήποτε φύσης, τα ποσά που κατά την κρίση της απαιτούνται, για την αποκατάσταση της εν λόγω 
ζηµιάς ή βλάβης. 
Ο ανάδοχος προκειµένου να εξασφαλιστεί ο κύριος του έργου για τις απαιτήσεις του από αυτόν σε σχέση µε 
τα ποσά που του έχει καταβάλλει, υποχρεούται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συµπεριλάβουν τόσο 
στο κατά παντός κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου ασφαλιστήρια που καλύπτουν το ίδιο το έργο (ΠΥΡΟΣ, 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κλπ.), τον εξής ειδικό όρο: 
Σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του έργου. 
Προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλλει στον ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κλπ. αποζηµίωση, 
πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό, συγκατάθεση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 
Εφόσον η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, 
αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον ανάδοχο) η 
απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται 
στον κύριο του έργου και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεούται να καταβάλλει τη 
σχετική αποζηµίωση σ' αυτόν, µετά από αίτηση του τελευταίου για το σκοπό αυτό. 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του αναδόχου στον κύριο του έργου, κατά ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει 
από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύµβαση. 
 
Άρθρο 17ο: Προσωρινή παραλαβή - χρόνος εγγύησης - οριστική παραλαβή 
Η προσωρινή και οριστική παραλαβή θα διενεργηθεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις και µέσα στις προθεσµίες 
του Ν.4412/16. 
Ορίζεται χρόνος εγγύησης, δηλαδή χρόνος κατά τον οποίο µετά τη βεβαιωµένη περαίωση ή την υποβολή 
της τελικής επιµέτρησης, κατά περίπτωση είναι υποχρεωµένος ο εργολάβος να διατηρεί τα έργα σε καλή 
κατάσταση επισκευάζοντας αυτά και επανορθώνοντας κάθε συνήθη φθορά ή βλάβη, σε δέκα πέντε (15) 
µήνες. 
 
Άρθρο 18ο: Κανονισµός κατασκευών - ∆ιατάξεις ασφαλείας κανονισµού. 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, τα 

διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του Κυρίου του έργου όπως εκφράζονται µέσω της 
υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί για τις εργασίες που εκτελεί µε την παρούσα εργολαβία: 
α) τις Τ.Σ.Υ. όπως αυτές εγκρίθηκαν µε την ∆17α/01/93/ΦΝ437/1.10.2004 Υπουργική απόφαση του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε και ισχύουν σήµερα και η εφαρµογή τους αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των συµβατικών 
του υποχρεώσεων. 
β) τις Τ.Σ.Υ. της µελέτης του έργου όπως αυτές εγκρίθηκαν και συνοδεύουν τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου. Οι εργασίες ηλεκτροφωτισµού είναι οι συνήθεις εργασίες κατασκευής έργων 
ηλεκτροφωτισµού και θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις περιγραφές και δεσµεύσεις του εγκεκριµένου 
τιµολογίου της µελέτης και των ισχυόντων κανονισµών. 

3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει την Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελούµενων 
Οδικών έργων εκτός κατοικηµένων περιοχών σύµφωνα µε την ∆ΙΠΑ∆/οικ.502/1.7.2003 Απόφαση 
Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (Φ.Ε.Κ. 946/9.7.2003 τ.Β’). 

4. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας 
Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ) ώστε να περιορισθεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες 
απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ προσδιορίζονται αυτές που ορίζει η µε αριθµό ∆ΙΠΑΠ/οικ.889/27.11.02 
Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 16/14.01.2003 τ.Β’). Κατά την εκτέλεση του έργου το 
Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών. 

5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει πλήρως τις διατάξεις των από το Κράτος εγκεκριµένων 
κανονισµών και των Π.Τ.Π. που αναφέρονται σε κατασκευές ικριωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος, 
υδραυλικών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων κλπ όπως επίσης και τις περί τάξεως και 
ασφαλείας ατυχηµάτων αστυνοµικές διατάξεις και εγκύκλιες διαταγές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. έχοντας πλήρη 
και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη του εαυτού του και του προσωπικού του 
από τις ενέργειες που γίνονται από τον ίδιο και το προσωπικό του και έχουν άµεση σχέση µε την 
εκτέλεση της εργολαβίας. 
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6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει πλήρως τις διατάξεις του Π.∆. 155/04 (Φ.Ε.Κ. 
121/05.07.2004 τ.Α’) -το οποίο τροποποιεί το Π.∆. 395/1994- και αναφέρεται σε διατάξεις για τη 
χρησιµοποίηση του εξοπλισµού εργασίας που διατίθεται για την εκτέλεση προσωρινών εργασιών σε 
ύψος ή την ισχύουσα κατά περίπτωση νοµοθεσία ανάλογα µε τη φύση των εργασιών. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις όπου εκτελούνται οι εργασίες, 
να προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτούµενων, αναλόγως της φύσης των έργων, σηµάτων και 
πινακίδων εν γένει ασφαλείας, επιµελούµενος και της συντήρησης αυτών. Επίσης θα 
χρησιµοποιούνται, όπου παρίστανται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι του αναδόχου προς 
καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών 
και γενικώς εφ΄όλων των εργοταξίων του έργου κατά την ηµέρα και νύχτα. Τα ανωτέρω µέτρα θα 
λαµβάνονται, ευθύνη και µε δαπάνη του Αναδόχου. 
Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικώς και αστικώς για κάθε ατύχηµα οφειλόµενο στη µη λήψη των 
απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. 

 
Άρθρο 19ο: Ποιότητα - προέλευση υλικών 
1. Όλα τα προµηθευόµενα από τον εργολάβο υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι αρίστης 

ποιότητας σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων τ. 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., τ. Ανάπτυξης, τ. Μεταφορών και ∆ικτύων, τ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Υποδοµών και Μεταφορών αλλά και των αναγνωρισµένων 
διεθνών κανονισµών ως προς την προέλευση, την ποιότητα κλπ και θα είναι της απόλυτης έγκρισης 
της Υπηρεσίας. 

2. Τα υλικά που αναφέρονται στα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης, περιγράφουν τον τύπο των υλικών 
που αποτέλεσαν τη βάση της επιλογής χωρίς να αποκλείονται αντίστοιχα ισοδυνάµου τύπου υλικά και 
τρόποι κατασκευής που θα πληρούν τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που αναφέρονται στα 
αντίστοιχα άρθρα. 

3. Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά 
δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδοµών και 
Μεταφορών, καθώς επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της 
απόλυτης έγκρισης του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, 
την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση, κλπ. 

4. Στην περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση των 
έργων, ο εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας 
τους, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 

5. Όλα τα ενσωµατωµένα στο έργο υλικά καθώς επίσης και τυχόν ηµικατεργασµένα που θα υποστούν 
στην Ελλάδα την τελική τους δοκιµασία, πριν την ενσωµάτωσή τους στο έργο, θα είναι προέλευσης 
χωρών της ΕΕ ή τρίτων χωρών εφόσον τούτο επιτρέπεται από ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις ή από 
ειδικές συνθήκες και θα είναι σύµφωνα µε την ΚΥΑ 6690/15-06-2012 (ΦΕΚ 1914Β/2012). 

 
Άρθρο 20ο: Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 
1. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισµούς για την εκτέλεση των 

∆ηµοσίων έργων, της δια ταύτης παρούσας και τους όρους του τιµολογίου και προϋπολογισµού, τα 
εγκεκριµένα διατάγµατα, τους κανόνες της τέχνης, τις ΠΤΠ και τις οδηγίες της υπηρεσίας επίβλεψης. 

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση µε δικές του δαπάνες και ευθύνη - πριν από την παράδοση για χρήση 
κάθε τµήµατος του έργου καθώς και µετά την αποπεράτωση ολοκλήρου του έργου, αλλά πριν από τη 
λήξη της συνολικής προθεσµίας αποπεράτωσης αυτού - να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από τους 
χώρους κάθε τµήµατος του έργου, από τους ακάλυπτους χώρους, από τους γύρω χώρους και γενικά 
από το εργοτάξιο, τα υλικά που περίσσεψαν (χρήσιµα ή άχρηστα), τα απορρίµµατα (µπάζα), τα 
ικριώµατα, τα εργαλεία, τα µηχανήµατα και τις προσωρινές εγκαταστάσεις αυτών, τις προσωρινές 
εγκαταστάσεις του έργου, τα περιφράγµατα του εργοταξίου, τις προστατευτικές κατασκευές που έγιναν 
για οποιοδήποτε λόγο και που κατά την κρίση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας δε χρειάζονται πλέον και 
γενικά να αποµακρύνει κάθε βοηθητικό έργο, εγκατάσταση, κατασκευή κλπ που κατά την κρίση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας είναι άχρηστη ή επιζήµια για τη λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους 
χώρους που είχαν εγκατασταθεί ή αποτεθεί όλα τα παραπάνω, να παραδώσει καθαρούς όλους τους 
χώρους του έργου, τους ακάλυπτους χώρους, τους γύρω χώρους και το εργοτάξιο γενικά και να 
µεριµνήσει για ότι χρειάζεται προκειµένου το έργο να παραδοθεί έτσι ώστε να µπορεί να λειτουργήσει 
κανονικά και απρόσκοπτα. 

3. Οι υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο του άρθρου αυτού 
περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της εργολαβίας και πρέπει να εκπληρωθούν µέσα στις συµβατικές 
προθεσµίες του έργου. 
 

Άρθρο 21ο: Πηγές λήψης αδρανών υλικών και νερού 
1. Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, 
κατάλληλων σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών και νερού. Για τη λήψη και απόθεση των 
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αδρανών υλικών και κάθε σχετική εργασία πρέπει να τηρούνται µε σχολαστική ακρίβεια και µε 
αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου οι δεσµεύσεις και περιορισµοί για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

2. Τα αµµοχάλικα οδοστρωσίας, εγκιβωτισµού αγωγών, στραγγιστηριών κλπ. θα είναι θραυστά λατοµείου 
και θα προέρχονται κατ' αρχήν από τα λατοµεία της περιοχής. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
τηρήσει τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. Ακόµη οι εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών και 
ασφαλτοµίγµατος από τις οποίες θα γίνεται η προµήθεια υλικών για τις ανάγκες του έργου, να πληρούν 
τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

3. Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συµφωνία µε τις Προδιαγραφές των 
κάθε είδους υλικών λατοµείου. Οποιοσδήποτε έλεγχος από την Υπηρεσία, ανεξαρτήτως αποτελέσµατος, 
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του. Συνεπώς εάν ορισµένες πηγές υλικών είναι ή 
αποδειχτούν στην πορεία εκτέλεσης του έργου ακατάλληλες πρέπει ο Ανάδοχος παρακολουθώντας 
τούτο µε δική του φροντίδα να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές µε αποκλειστική ευθύνη, δαπάνη και 
φροντίδα. 

4. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων καταλλήλων για την 
παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου στο έργο, ή δανειοθαλάµων ή ορυχείων πρέπει συνεπώς 
αυτός στις τιµές που θα προσφέρει για την κατασκευή του έργου να συµπεριλάβει όλες τις από 
οιονδήποτε λόγο απαιτούµενες δαπάνες για την προµήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατοµεία, ορυχεία, 
κοίτες ποταµών, χειµάρρων κλπ. των αναγκαιούντων αργών υλικών ή για την µίσθωση ή αγορά 
εκτάσεων προς παραγωγή των υλικών αυτών ή τη λήψη δανείων. Επίσης στις τιµές προσφοράς του 
πρέπει να συµπεριληφθούν οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης οδών προσπέλασης µεταφοράς 
των υλικών από οποιαδήποτε πηγή και δι’ οιουδήποτε µέσου µεταφοράς θαλάσσιου ή χερσαίου, µη 
αναγνωριζοµένης ουδεµίας αξιώσεως του αναδόχου για πληρωµή άλλης αποζηµιώσεως λόγω 
πρόσθετων τυχόν µεταφορών ή δυσµενών συνθηκών µισθώσεως λατοµείων, ορυχείων κλπ. 
αποκαλύψεως και δηµιουργίας ή εκµεταλλεύσεως αυτών κλπ. 

5. Ο εργολάβος επίσης, είναι υποχρεωµένος όπως, προ της χρήσεως οποιασδήποτε πηγής υλικών που θα 
εκλέξει, προβεί µε µέριµνά του και δαπάνες του (άρθρο 159 του Ν.4412/16) στην εξέταση του υλικού της 
πηγής σε εργαστήριο της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα 
αναγνωρισµένα εργαστήρια της περιοχής εκτελέσεως των έργων, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα 
αυτού και το σύµφωνό του προς τις σχετικές προδιαγραφές της εργολαβίας. Τυχόν ιδιωτικά εργαστήρια 
που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αδειοδοτηµένα-πιστοποιηµένα από το ΚΕ∆Ε, σύµφωνα µε την 
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ∆14/οικ.108445/16-5-14 (ΦΕΚ 1450Β/5-6-
14). Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ποια εργαστήρια προτίθεται να χρησιµοποιήσει και να λάβει σχετική γραπτή 
έγκριση. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης ιδιωτικών εργαστηρίων θα πρέπει να προσκοµίσει επιπλέον τις 
σε ισχύ άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των εν λόγω εργαστηρίων.  

6. Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα διαστρώνονται, στο χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων 
της ευρύτερης περιοχής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής 
στους ανωτέρω χώρους, ο Ανάδοχος οφείλει να εξεύρει άλλους χώρους αποθέσεως, χωρίς η Υπηρεσία 
να αναλαµβάνει καµία απολύτως υποχρέωση για εξεύρεση τέτοιου χώρου ή/και αποζηµίωση του 
Αναδόχου. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως και έγκαιρα στην Υπηρεσία τις θέσεις λήψης 
δανείων και γενικότερα τις πηγές των αδρανών υλικών και τα αποτελέσµατα δειγµατοληπτικών ελέγχων 
καταλληλότητας. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή για λόγους καταλληλότητας, 
οικονοµίας και ταχύτητας εκτέλεσης του έργου να διατάξει τον Ανάδοχο να ερευνήσει και άλλες θέσεις ή 
άλλες δυνατότητες προµήθειας υλικών. 

 
Άρθρο 22ο: Επί έλασσον δαπάνες 
Ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/06 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα αυτές του άρθρου 156. 
 
Άρθρο 23ο: Επιµετρήσεις – κατασκευαστικά σχέδια 
Πριν από την έναρξη των εργασιών ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δικές του δαπάνες :  
α) στην υψοµετρική αποτύπωση, στη χάραξη και λήψη διατοµών του χώρου εργασιών.  
β) στη σύνταξη διαγραµµάτων για την εφαρµογή κατασκευής των τεχνικών έργων σύµφωνα µε τους 
εγκεκριµένους τύπους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
γ) στον υπολογισµό των χωµατισµών κ.λ.π. τελικών στοιχείων, που είναι απαραίτητα και για τη σύνταξη 
των επιµετρήσεων. 
δ) στην υποβολή επιµέτρησης αµέσως µετά την εκτέλεση των εργασιών. Στις επιµετρήσεις και στα 
πρωτόκολλα εργασιών, επί πλέον των ποσοτικών ενδείξεων και των εργασιών, θα αναγράφονται 
παρατηρήσεις σχετικές µε την κατά δόκιµο τρόπο και σύµφωνα προς τους συµβατικούς όρους εκτέλεσης 
των εργασιών. 
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Άρθρο 24ο: Εργαστηριακές δοκιµές - έλεγχοι κατασκευής 
1. Ανεξάρτητα από εργαστηριακά µέσα και εργαστηριακό προσωπικό της ∆ιευθύνουσας το έργο 
Υπηρεσίας, ο ανάδοχος οφείλει εφόσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να διαθέσει µε µέριµνα και 
δαπάνες του, τα κατάλληλα όργανα, συσκευές και προσωπικό, προς εκτέλεση δειγµατοληψιών και 
δοκιµών ελέγχου. 

2. Τα αποτελέσµατα των υπόψη δοκιµών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εντός δύο ηµερών από του 
πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό διάστηµα για τον έλεγχο, άλλως δε θα 
λαµβάνονται υπόψη. Οι πάσης φύσεως δοκιµές, µε ακριβή στοιχεία των θέσεων και του είδους των 
δοκιµών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις τµηµατικές 
προσωρινές επιµετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τους. 

3. Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιµές που θα γίνουν από τον ανάδοχο, η Υπηρεσία 
µπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγµάτων και σε εργαστηριακή εξέτασή τους, για ενδελεχή ποιοτικό 
έλεγχο των εκτελουµένων εργασιών. 

4. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιµασία που θα αφορά είτε υλικό είτε εργασία δε θα παρέχει στον ανάδοχο 
το δικαίωµα να προβάλει αξίωση ή αίτηµα, επιζητώντας ανάλογη παράταση προθεσµίας, για 
οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστηµα θα χρειασθεί για την εκτέλεση της διαπίστωσης αν ένα υλικό ή 
εργασία είναι δόκιµα ή όχι. 

5. Η υπηρεσία µπορεί, µετά τη σκλήρυνση των σκυροδεµάτων και του σκληρού επιχώµατος να παίρνει 
δείγµατα (καρότα) για την εξακρίβωση της αντοχής τους. Η δαπάνη για τη λήψη των δειγµάτων και τον 
εργαστηριακό τους έλεγχο περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος των σκυροδεµάτων και συγκεκριµένα 
περιλαµβάνεται η δαπάνη για την ενιαία λήψη και την εργαστηριακή εξέταση του αναγκαίου αριθµού 
δειγµάτων σύµφωνα πάντα µε το Νέο Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. 

6. Οι µελέτες σύνθεσης των σκυροδεµάτων θα γίνουν υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο, θα βαρύνουν τα 
γενικά έξοδα και θα επαναλαµβάνονται κάθε φορά που αλλάζουν είτε οι συνθήκες παρασκευής (αδρανή, 
τσιµέντο, αναµικτήρας, πρόσθετα), είτε οι απαιτήσεις του ξυλοτύπου, του οπλισµού, της στεγανότητας 
κ.λ.π. 

 
Άρθρο 25ο: ∆οκιµές των εγκαταστάσεων 
Μετά την περαίωση των εγκαταστάσεων ή αυτοτελούς τµήµατος αυτού που πρόκειται να παραδοθεί σε 
λειτουργία, ο ανάδοχος θα προβεί µε δικά του µέσα, όργανα (π.χ. γεννήτρια) και δαπάνες στις 
απαιτούµενες δοκιµές και µετρήσεις του ηλεκτροφωτισµού. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών και µετρήσεων 
αναγράφονται στο πρωτόκολλο δοκιµών που υπογράφεται από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα του έργου 
και τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει τις δοκιµές και ενώπιον της 
επιτροπής παραλαβής εάν αυτό του ζητηθεί από αυτήν. 
 
Άρθρο 26ο: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 
1. Ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύµβασης γνωστοποιεί στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τη νόµιµη 
εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξουσίους, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Ν.4412/16. 

2. Η διεύθυνση των έργων, από πλευράς αναδόχου, στους τόπους κατασκευής τους, θα γίνεται από 
τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία (άρθρο 138 και άρθρο 
139 του Ν.4412/16). Τον τεχνικό αυτό, στη διάρκεια κατασκευής του έργου, δύναται η Υπηρεσία να τον 
χαρακτηρίσει ως µη αποδεκτό κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση γι' 
αυτό. Στη περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τον υπόψη τεχνικό µέσα σε 
δέκα (10) µέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν του σχετικού εγγράφου της ∆/νουσας Υπηρεσίας. 

3. Με µέριµνα του Αναδόχου θα τηρείται το ηµερολόγιο εργασιών σε βιβλιοδετηµένα διπλότυπα 
αριθµηµένα φύλλα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 146 του Ν.4412/16. Εφόσον ο ανάδοχος 
παραλείπει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα 
εκατό (100) ΕΥΡΩ, για κάθε ηµέρα παράλειψης. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταµένου της, στην οποία ο επιβλέπων 
αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 

4. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή 
εργασιών φορέα του δηµοσίου τοµέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της 
εργολαβίας του. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη, να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, γραφείο επίβλεψης, µε 
όλα τα απαραίτητα όργανα µετρήσεως κλπ. για την ορθή και απρόσκοπτη εργασία. 

6. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 138 του 
Ν.4412/16. 

 
Άρθρο 27ο: Ζηµιές σε τρίτους και κοινωφελείς εγκαταστάσεις 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την πρόληψη ζηµιών και 
εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων τρίτων ή του δηµοσίου και έχει µονοµερώς ολόκληρη την αστική 
και ποινική ευθύνη από τις ενέργειες αµελειών και παραλείψεων του ιδίου ή των οργάνων του, του 
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εργατοτεχνικού του προσωπικού ή των οχηµάτων και µηχανηµάτων του, κλπ. και υποχρεούται να 
αποκαθιστά τις ζηµιές ή να καταβάλλει τις σχετικές αποζηµιώσεις. 
Η δαπάνη αποκατάστασης των ζηµιών που έχουν προκληθεί βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και 
πρέπει να εξοφλείται από τον ίδιο σε διάστηµα ενός µηνός από την ηµέρα λήψης των σχετικών 
λογαριασµών που εκδίδονται από τους οργανισµούς των Κοινωφελών Έργων. 
 
Άρθρο 28ο: Κατασκευαστικά σχέδια - λήψη φωτογραφιών 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε την παράδοση των εργασιών και πριν από την προσωρινή παραλαβή, 
να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία:  
Κατασκευαστικά σχέδια µε κλίµακα 1:50 των εγκαταστάσεων, όπως ακριβώς αυτές εκτελέσθηκαν, που θα 
περιλαµβάνουν λεπτοµερή διαγράµµατα διάταξης και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων όπου θα σηµειώνεται 
η θέση, το µέγεθος και η συνδεσµολογία των δικτύων κλπ εγκαταστάσεων. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες τους έγχρωµες φωτογραφίες πριν 
από την έναρξη των εργασιών, κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και µετά το πέρας 
των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι διαµορφώσεις σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ψηφιακής µορφής υψηλής ανάλυσης. 
 
Άρθρο 29ο: Περιβαλλοντικοί όροι 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. Ακόµη οι 
εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών και οπλισµένου σκυροδέµατος από τις οποίες θα γίνεται  η προµήθεια 
υλικών για τις ανάγκες του έργου πρέπει να πληρούν τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 
 
Άρθρο 30ο: Επιστροφή εγγυητικής καλής εκτέλεσης 
Μετά την προσωρινή παραλαβή, επιστρέφεται µέρος των εγγυήσεων που κατάθεσε ο ανάδοχος, το δε 
υπόλοιπο µέρος αυτών αποδίδεται µετά την οριστική παραλαβή και την έγκριση του τελικού λογαριασµού 
του έργου (άρθρο 72 του Ν.4412/16) µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆/νουσας Υπηρεσίας. Για την 
επιστροφή των εγγυητικών επιστολών ισχύει η παρ. 6 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 
 
Άρθρο 31ο: Πιστοποιήσεις εργασιών 
Οι πιστοποιήσεις εργασιών για την πληρωµή των εργασιών που εκτελέστηκαν θα συντάσσονται κατά τακτά 
χρονικά διαστήµατα, όχι µικρότερα του ενός µηνός. Για το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συντάσσει και να υποβάλλει κάθε µήνα στη ∆/νουσα Υπηρεσία τα σχετικά που ορίζει το άρθρο 152 του 
Ν.4412/16 όπως ισχύει σήµερα, για να τα ελέγξει και να εκδώσει τη σχετική εντολή πληρωµής. Κατ' 
εξαίρεση και σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, δύναται ο Προϊστάµενος της 
∆/νουσας Υπηρεσίας να εγκρίνει την έκδοση πιστοποιήσεων και κατά συντοµότερα χρονικά διαστήµατα. 
 
Άρθρο 32ο: Μητρώο του έργου  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει το Μητρώο του έργου που θα εκτελεστεί, όπως αυτό θα 
κατασκευαστεί τελικά, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από την υπ’ αριθ. ∆ΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ 466/2017 
(ΦΕΚ 1956Β’/2017) Υπουργική Απόφαση. 
Θα συνταχθεί τεύχος µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά (τεχνική έκθεση, φωτογραφίες, οριζοντιογραφίες,  κ.λπ.) 
τεχνική έκθεση που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την κατασκευή, στα ειδικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά του έργου, στις ανάγκες µελλοντικής συντήρησης, όπως επίσης και σε κάθε άλλο στοιχείο 
που κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα µπορούσε, µελλοντικά, να χρησιµεύσει στο έργο. 
Τα παραπάνω θα υποβάλλονται από τον ανάδοχο στον κύριο του έργου σε τρία (3) αντίτυπα και θα 
συνοδεύουν την τελική επιµέτρηση. 
 
Άρθρο 33ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου που αφορούν την εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών 
∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία δαπάνη θα καταβληθεί στον ανάδοχο του έργου για την κοπή, εκρίζωση και 
µεταφορά µέχρις απόστασης 200 µέτρων, των δένδρων που βρίσκονται στο πλάτος κατάληψης των ζωνών 
που γίνονται οι εργασίες πάσης φύσης εκσκαφών (τάφρων, δρόµων, διωρύγων) και κατασκευής 
αναχωµάτων και επιχωµάτων προσαυξηµένων κατά 1,00 µ. εκατέρωθεν αυτών, διότι η δαπάνη τους 
περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδας των παραπάνω χωµατουργικών εργασιών. Στις ζώνες που εκτελούνται 
οι παραπάνω εργασίες εκσκαφών ή επιχώσεων, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή µη δένδρων, θα γίνεται 
προηγουµένως αφαίρεση και µεταφορά µέχρις ακτινικής απόστασης 50 µέτρων της φυτικής γης, πάχους 
µέχρι 0,15 µ., η οποία δε θα αποζηµιώνεται ιδιαίτερα. 
Σηµείωση : Το παρόν άρθρο παραλείπεται στην περίπτωση οικοδοµικών έργων. 

 
Άρθρο 34ο: Απόληψη αµµοχάλικου 
Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών υλικών που δεν 
προέρχονται από το εµπόριο. Οι πηγές αυτές πριν από τη χρησιµοποίησή τους θα εγκρίνονται από τη 
∆/νουσα Υπηρεσία, που µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων, για τα έργα, 
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πηγών. Οι δαπάνες προσπέλασης για τη λήψη των υλικών αυτών βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου 
(άρθρο 138, παρ. 10 του Ν.4412/16). 
Στην περίπτωση που οι πηγές αυτές δεν ανήκουν στο ∆ηµόσιο, η αποζηµίωση µόνο για τη χρήση τους (όχι 
για τη προσπέλαση) δε θα βαρύνει αυτόν αλλά το ∆ηµόσιο, το οποίο δύναται να καταβάλλει την 
αποζηµίωση απευθείας στους ιδιοκτήτες των, άνευ καταβολής ποσοστού οφέλους στον εργολάβο. 
 
Άρθρο 35ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Έχουν εφαρµογή οι ισχύοντες νόµοι και διατάγµατα περί εκτέλεσης των δηµοσίων έργων, δηλαδή ο 
Ν.4412/16, «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα καθώς και οι διατάξεις που 
περιγράφονται στο Άρθρο 3 της παρούσας. 

 
Άρθρο 36ο: Πρόσθετες υποχρεώσεις του αναδόχου 
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τους όρους της Περιβαλλοντικής Μελέτης αντίγραφο της 
οποίας θα του δοθεί από την Υπηρεσία, ή της νόµιµης απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόµο (άρθρο 49, παρ. γ, του Ν.4412/16). 
1.1 Να τοποθετήσει πληροφοριακή πινακίδα του έργου σε εµφανές σηµείο, σύµφωνα µε οδηγίες της 
επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
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 
ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 
2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ) 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιορισθεί ο εργασιακός κίνδυνος στο 
ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 
2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2 Ορισµός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 
σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις 
υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού 
Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν.3850/10, Π.∆. 305/96, Π.∆. 
17/96, Π.∆. 294/88, Ν.1568/85), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η ανάθεση των καθηκόντων του 
τεχνικού ασφαλείας και συντονιστή ασφαλείας και υγείας Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται 
εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε. 
Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και γιατρού 
Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΦΑΥ και ΣΑΥ, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης 
του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ, ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε 
εξωτερικούς συνεργάτες ή /και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π.∆. 95/99, Π.∆. 17/96) από το Υπουργείο 
Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 
2.3. Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ (Ασφάλεια και Υγεία στην 
Εργασία). 
2.4. Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ / Υπεργολάβων. 
2.5. Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 

• Αναφορά  ατυχήµατος 
• ∆ιερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει νοµοθεσίας 
• Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης 
• Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 
• Εκπαίδευση προσωπικού 
• Ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 

2.6. Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από την 
νοµοθεσία ή προτείνει από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 
2.7. ∆ιαδικασίες 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 
απαιτούν οι συνθήκες  εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται ή έγκαιρη λήψη µέτρων για την 
επανόρθωση των επικινδύνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
τεκµηριώνονται γραπτά. 
2.8. Άλλες προβλέψεις 
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του 
Σ.Ε.Π.Ε.  
Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ. 
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζοµένους στο εργοτάξιο. 
Πρόβλεψη για σύγκλιση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ και τους υπεργολάβους παρουσία του 
τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού Εργασίας. 
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2.9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.  
Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει αναθεώρηση του Σχεδίου και του 
Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας της Μελέτης να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και 
να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 
Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφαλείας 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 σύνταξή 
των, αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 
Το ΣΑΥ θα πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.1. Γενικά. 
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.  
2.9.2. Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
2.9.3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας 
2.9.4. Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
2.9.5. Καθορισµός των χώρων αποθήκευσης και αποκοµιδής αχρήστων. 
2.9.6. Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
2.9.7. ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών. 
2.9.8. Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι 
ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την 
εργασία σε ύψος. 
2.9.9. Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 
2.9.10. Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης και της 
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου σε 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. 
2.9.11. Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
2.9.12 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 
άρθρου 12 του Π.∆. 305/96).  
Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.Α. Γενικά 
Είδος έργου και χρήση αυτού.  
Ακριβή διεύθυνση του έργου. 
Αριθµό αδείας. 
Στοιχεία του κυρίου του έργου. 
Στοιχεία  του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει του ΦΑΥ. 
2.9.Β. Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 
Τεχνική περιγραφή του έργου. 
Παραδοχές µελέτης. 
Τα σχέδια  «ως κατασκευάσθη». 
2.9.Γ. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφαλείας 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 κ.λ.π. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των  εργασιών, στην 
αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κ.λπ.) στην 
πυρασφάλεια κ.λπ. 
2.9.∆. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης  του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 
Τον κανονισµό  λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που αφορούν τη χρήση του έργου  από τους 
χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε 
κάθε χρήστης να γνωρίζει πώς θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων 
γεγονότων. 
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Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του 
ακινήτου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στη συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας και συνθήκες εκτάκτου περιστατικού κ.λ.π. 
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 ∆/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί  την ύπαρξη και 
εφαρµογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 
3. ∆απάνη 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 37ο: Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος  
  1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών: 

• Χρήση γερανού. 
• Χρήση ανυψωτικών µηχανηµάτων. 
• Χρήση καδοφόρου. 
• ∆ιακίνηση επιµηκών αντικειµένων. 
• Χρήση συσκευών συγκόλλησης. 
• Χειρισµός αιχµηρών αντικειµένων (επιφάνειες τοµής σωλήνων, κίνδυνος τραυµατισµού). 
• Χρήση εργαλείων χειρός (κατσαβίδια, κόφτες, κλπ.) µε ακατάλληλη φθαρµένη µόνωση (κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας). 
Είναι επιθυµητό να χρησιµοποιούνται εργαλεία πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60900. 
Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Κανένα 
άτοµο, χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να 
χειρίζεται µε ασφάλεια τον εξοπλισµό, δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο. 
 
2. Αντιµετώπιση εργασιακών κινδύνων 
Εφαρµόζεται η Οδηγία 92/57/ΕΕ (όπως ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π.∆. 305/96) και η 
Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 17/96 και Π.∆. 159/99). 
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις 
σωληνουργικές/ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

• Προστασία χεριών και βραχιόνων: σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 388. 
• Προστασία κεφαλιού: σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 397. 
• Προστασία ποδιών: σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 20345. 
• Προστασία οφθαλµών: σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95. 

 
Άρθρο 38ο: Τρόπος επιµέτρησης εργασιών  
Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται µε βάση επιµετρητικά σχέδια και πίνακες, λαµβανοµένων υπόψη των 
στοιχείων της µελέτης. 
Η υποδοµή του οδοφωτισµού περιλαµβάνει τις εξής επιµέρους εργασίες / αντικείµενα: 
α. Την εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και την επίχωση αυτών. 
β. Τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων και το σύρµα – οδηγό. 
γ. Τους αγωγούς γείωσης (διακρίνονται ως προς τη διατοµή). 
δ. Τους ακροδέκτες αγωγού γείωσης. 
ε. Τις πλάκες γείωσης. 
στ. Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσµολογίας µε το κάλυµµά τους από άµµο και σκυρόδεµα, 
πλήρως τοποθετηµένα. 
ζ. Την προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο λατοµείου, µε βάση 
την τυπική διατοµή της Μελέτης. 
η. Τα καλώδια κατά τύπο και διατοµή αγωγού. 
θ. Τα πίλλαρ που διακρίνονται ανάλογα µε τον αριθµό αναχωρήσεων. 
 
Η ανωδοµή του οδοφωτισµού περιλαµβάνει τις εξής επιµέρους εργασίες / αντικείµενα: 
• Τους ιστούς που κατατάσσονται ως προς το ύψος και τον τύπο τους (από χάλυβα ή αλουµίνιο ή άλλο 
υλικό). 

• Το σύστηµα καταβιβασµού της κινητής κεφαλής (όταν προβλέπεται). 
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• Τους βραχίονες που κατατάσσονται ως προς το είδος, τον τύπο (µονοί ή διπλοί, από χάλυβα ή 
αλουµίνιο) και το µήκος τους. 

• Τις φωτεινές πηγές που κατατάσσονται ως προς την ισχύ και τον τύπο τους. 
• Τα φωτιστικά σώµατα που κατατάσσονται ως προς τον τύπο τους. 
• Τους προβολείς εξωτερικού φωτισµού που κατατάσσονται ως προς τον τύπο τους. 
• Τα ακροκιβώτια. 
• Το φορητό ηλεκτροκινητήρα ή το ηλεκτροκίνητο βαρούλκο (όταν προβλέπονται). 
 
Η επιµέτρηση µπορεί να γίνεται αναλυτικά ή σε συνεπτυγµένες µονάδες, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη. 
 
Άρθρο 39ο: Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο  
(H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του 
Π∆ 305/96). 
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 τη φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (άρ. 7-9), Ν.3669/08 (άρ. 37 
παρ.7), Ν. 3850/10 (άρ. 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 (άρ. 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.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-
01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες 
τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της 
κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (άρ. 37 παρ.8 και άρ.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 : Π∆ 1073/81 
(άρ. 111), Π∆ 305/96 (άρ.10,11), Ν.3850/10 (άρ. 42- 49). 
Για τη 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). 
 
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: Π∆ 305/96 (άρ. 3 παρ. 
12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής 
µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (άρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 
∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (άρ. 37 παρ.8 και άρ.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 τη µεθοδολογία που θα 
εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος 
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 
τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την 
ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (άρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (άρ. 37 παρ.8 και άρ.182). 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆ 305/96 (άρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας 
(ΦΑΥ).  
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα 
άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
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Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (άρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (άρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες 
ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (άρ. 37 και 182). 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (άρ. 3 παρ.4), όταν: 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 
συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 (άρ.12 παράρτηµα 
ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο 
δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την 
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α’ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-
11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 
∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 άρ. 
(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 : Π∆ 305/96 (άρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 
(παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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 (άρ.8 παρ.1 και άρ.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 (άρ.8 παρ.2 και άρ. 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 (άρ.9). 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων 
κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν 
οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (άρ.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 (άρ.14 παρ.1 και άρ.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 άρ.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 (άρ.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 (άρ.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 (άρ.43 παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (άρ.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 Π∆ 305/96 (άρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) 
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Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, 
Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του 
αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή 
δοκιµών για ό, τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 
επιθεωρητής εργασίας, κλπ: Π∆ 1073/81 (άρ.113 ), Ν.1396/83 (άρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/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: Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (άρ.12 παράρτ. IV 
µέρος Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, 
ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (άρ.75-
79), Π∆ 305/96 (άρ.12 παράρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και 
τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: Π∆ 
1073/81 (άρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (άρ.12, παράρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης 
και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση 
πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: Π∆ 1073/81 (άρ. 92-
96), Π∆ 305/96 (άρ.12, παράρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (άρ.30, 32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη 
χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (άρ.109,110), 
Ν.1430/84 (άρ.17,18), Π∆ 305/96 (άρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους 
όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, 
γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους 
προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81(άρ.102-
108), Ν.1430/84 (άρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποποιήσεις αυτής: ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 
οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (άρ.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. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Την ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (άρ. 9 – 11 και άρ.52 ) και την τροπ. αυτού : 
Ν.3542/07 (άρ. 7-9 και άρ.46). 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 
τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (άρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (άρ.43,44). 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, 
των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (άρ.75-84), Π∆ 
305/96 (άρ.8.δ και άρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (άρ. 31,35). 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 
(άρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρ.8), Π∆ 305/96 [άρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και άρ.12 παράρτ. IV µέρος Α παρ.11 
και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (άρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (άρ.30). 
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 
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α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και 
της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (άρ.2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και το χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών 
και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών 
και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα 
ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (άρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (άρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 
499/91, Π∆ 395/94 και οι τροποποιήσεις αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παράρτ. 
IX), Π∆ 305/96 (άρ.12 παράρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ άρ.∆13ε/4800/03, 
Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (άρ. 34, 35). 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (άρ.12 παράρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 
και το Π∆ 304/00 (άρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (άρ.12, παράρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 
8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παράρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος 
συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή 
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων 
σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (άρ. 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 (άρ.3 και άρ.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, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (άρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, 
Π∆ 396/94 (άρ.9 παρ.4 παράρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (άρ. 12, παράρτ.IV µέρος Β τµήµα II, 
παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροποποίηση αυτού 
Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:  
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (άρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ άρ. 3046/304/89 (άρ.8-ασφάλεια και αντοχή 
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (άρ.9 
παρ.4 παράρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (άρ. 12, παράρτ. IV µέρος 
Β τµήµα ΙΙ παρ. 10). 
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (άρ.34-44), Ν.1430/84 (άρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (άρ.9 
παρ.4 παράρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (άρ. 12, παράρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.4-6,14). 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (άρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (άρ.15), Π∆ 396/94 (άρ.9 παρ.4 παράρτ. ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (άρ.26-33, άρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (άρ.9 παρ.4 παράρτ. ΙΙΙ), Π∆ 
305/96 (άρ.12 παράρτ. 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, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 
3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (άρ.9 παρ.4 παράρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (άρ.12 παράρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.10). 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα  
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(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών 
ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (άρ.100), Ν 1430/84 (άρ.17), Π∆ 396/94 (άρ.9 
παρ.4 παράρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (άρ.12, παράρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και 
παρ.13). 
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

ΝΟΜΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
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 

Π. ∆. 413/77 
Π. ∆. 95/78 
Π. ∆. 216/78 
Π. ∆. 778/80 
Π. ∆. 1073/81 
Π. ∆. 225/89 
Π. ∆. 31/90 
Π. ∆. 70/90 
Π. ∆. 85/91 
Π. ∆. 499/91 
Π. ∆. 395/94 
Π. ∆. 396/94 
Π. ∆. 397/94 
Π. ∆. 105/95 
Π. ∆. 455/95 
Π. ∆. 305/96 
Π. ∆. 89/99 
Π. ∆. 304/00 
Π. ∆. 155/04 
Π. ∆. 176/05 
Π. ∆. 149/06 
Π. ∆. 2/06 
Π. ∆. 212/06 
Π. ∆. 82/10 
Π. ∆. 57/10 

ΥΑ 130646/84 
ΚΥΑ 3329/89 
ΚΥΑ 8243/1113/91 
ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93 
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 
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 
ΚΥΑ αρ.οικ.15085/593/03 
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 
ΚΥΑ αρ.6952/11 
ΥΑ 3046/304/89 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 
ΥΑ 21017/84/09 
Πυροσβεστική διάταξη 7, Απόφ. 
7568.Φ.700.1/96 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 
οικ/215/31-3-08 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε. 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 
 
 
Καβάλα, 20-10-2017 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

Ηλίας Κακογεωργίου 
Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ 

Καβάλα, 20-10-2017 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 

Γεώργιος Κυπραίος 
Τοπογράφος Μηχανικός  

Καβάλα, 20-10-2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 
 
 
 
 

Θωµάς Καραβάς  
Τοπογράφος Μηχανικός 

 
 
 
 
 Κωνσταντίνος Κουνάκος 
Μηχανολόγος Μηχ/κος ΤΕ 


