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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:  «Εργασίες ασφαλτόστρωσης 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας»        
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο 
1.   Το αντικείµενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών που αναγράφονται στο θέµα και 

την τεχνική έκθεση της µελέτης του έργου. 
2.    Η αρχική αξία του αντικειµένου της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του εγκεκριµένου    

 προϋπολογισµού σε ευρώ: 322.580,65+ 77.419,35 Φ.Π.Α. = 400.000,00 € 
3.  Τα είδη και οι ποσότητες των προς εκτέλεση εργασιών περιέχονται στο προϋπολογισµό. 
Συµβατικές τιµές µονάδος της εργολαβίας είναι οι τιµές µονάδος του τιµολογίου  µειωµένες κατά 
το ποσοστό έκπτωσης. 
 
 
Άρθρο 2ο -  Στοιχεία εργολαβίας 
Συµβατικά στοιχεία εργολαβίας είναι αυτά που αναφέρονται στη διακήρυξη δηµοπρασίας.  
 
 
Άρθρο 3ο -  Ποιότητα Υλικών - Επιτόπιος έλεγχος  
 Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της 
µελέτης, και τις ΕΤΕΠ. Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει δείγµατα των υλικών που θα 
χρησιµοποιήσει ή να απορρίψει αυτά σαν ακατάλληλα.  
 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προσκοµίσει εις το 
εργαστήριο τις απαραίτητες ποσότητες υλικών (αδρανή, άσφαλτος κ.λπ.) που πρόκειται να 
χρησιµοποιήσει στο έργο, για την εκτέλεση των µελετών σύνθεσης. Η µελέτη σύνθεσης θα γίνεται 
σε αναγνωρισµένο εργαστήριο πιστοποιηµένο κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 µε 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα υλικών από εκείνα που θα χρησιµοποιηθούν στην πράξη. 
 Ο Ανάδοχος κοινοποιεί στην Υπηρεσία όλα τα αποτελέσµατα οιωνδήποτε εργαστηριακών 
δοκιµών ή ελέγχων ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύµφωνο προς τις εκάστοτε 
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.  
 Επίσης η Υπηρεσία διενεργεί τους δικούς της ελέγχους κατά την κρίση της και αυτοί οι 
έλεγχοι αποτελούν στοιχεία για τον φάκελο του έργου.  
 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.  
  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.  
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 Επίσης η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  πέραν των ελέγχων που επιβάλλουν οι Ε.ΤΕ.Π. και οι 
λοιποί όροι των συµβατικών τευχών, µπορεί να διατάξει την διενέργεια τοµών σε διάφορα µέρη 
και στοιχεία του έργου, όσες αυτή κρίνει απαραίτητες, για την εξακρίβωση της ποιότητας, 
ποσότητας και πάχους των στρώσεων σε οποιαδήποτε φάση του έργου.  
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως τις τοµές στην πρότερα κατάσταση 
µε δαπάνες του.  
 Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσµατα από τον ποιοτικό και ποσοτικό 
έλεγχο, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συµβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης 
πληµµελών εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016 
«Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης» και τις τροποποιήσεις του. 
 
Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών  
Ισχύουν οι προβλεπόµενοι έλεγχοι - δοκιµές για υλικά και εργασίες σύµφωνα µε τις Ε.ΤΕ.Π., την 
εγκεκριµένη Τ.Σ.Υ. έργων οδοποιίας (απόφαση ∆17α/04/15/ΦΝ/437/8-2-05 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) 
και τις λοιπές ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα κατωτέρω. 
Σε περίπτωση ασυµφωνίας υπερισχύουν οι αυστηρότερες προβλέψεις. 
 
Ασφαλτικές εργασίες 
 
Ασφαλτικά Σκυροδέµατα κλειστού τύπου (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04)  
 

Καταλληλότητα υλικών για παροχή κατ’ αρχήν έγκρισης από την Υπηρεσία  
(οι κατωτέρω δοκιµές µπορούν να περιλαµβάνονται στη Μελέτη Σύνθεσης)  
Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος θα υποβάλει εργαστηριακά αποτελέσµατα καταλληλότητας των 
προς χρήση υλικών για έγκριση αυτών από την Υπηρεσία. Τα αποτελέσµατα µπορούν να περιλαµβάνονται 
στη Μελέτη Σύνθεσης. Θα είναι ανά θέση λήψης και θα συµπεριλαµβάνουν οπωσδήποτε τις εξής 
εργαστηριακές δοκιµές:  
• Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση µητρικού πετρώµατος (υγεία).   ∆οκιµή 1  
• Αντίσταση σε θρυµµατισµό κατά Los Angeles.     ∆οκιµή 1  
• Αντίσταση σε στίλβωση (PSV).      ∆οκιµή 1  
• Αντίσταση σε λείανση (φθορά) (AAV).      ∆οκιµή 1  
• ∆είκτης πλακοειδούς.        ∆οκιµή 1  
• Κοκκοµετρική ανάλυση κλασµάτων αδρανών και παιπάλης.   ∆οκιµή 1  
• Ισοδύναµο άµµου ανά µελέτη σύνθεσης.     ∆οκιµή 1  
 

∆οκιµές επί συνδετικού υλικού 
∆οκιµή εισδυτικότητας 
∆οκιµή µάλθωσης 
∆οκιµή διαχωρισµού 
∆οκιµή ελαστικής επαναφοράς      1 δοκιµή ανά ηµέρα από τη  
                     δεξαµενή του συνδετικού υλικού 
 

Αδρανή υλικά (έλεγχοι στο συγκρότηµα παραγωγής)  
Κατά την εκτέλεση των εργασιών τα προς χρήση υλικά στο συγκρότηµα παραγωγής θα επανελέγχονται για 
να προσδιορίζεται η καταλληλότητά τους σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία υλικά ως προς τις 
παρακάτω δοκιµές:  
Ανά 15.000tn αδρανών υλικών  
• Αντίσταση σε θρυµµατισµό κατά Los Angeles.     ∆οκιµή 1  
• ∆είκτης πλακοειδούς.        ∆οκιµή 1  
• Αντίσταση σε στίλβωση (PSV).      ∆οκιµή 1  
• Αντίσταση σε λείανση (φθορά) (AAV).      ∆οκιµή 1  
• Ποσοστό θραύσης και τελείως σφαιρικών κόκκων   ∆οκιµή 1  
Για ασφαλτικό όλων των ασφαλτικών στρώσεων εκτός επιφανειακής στρώσης    
 
• Ποσοστό θραύσης και τελείως σφαιρικών κόκκων  ∆οκιµή 1 ανά 5000tn αδρανών υλικών 
Για ασφαλτικό επιφανειακής στρώσης 
 
Ανά ηµέρα διάστρωσης  
• Ισοδύναµο άµµου.       ∆οκιµή 1 ανά ηµέρα 
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Εφόσον αλλάξει η πηγή λήψης αδρανών  
• Ειδικό βάρος και απορρόφηση υγρασίας     ∆οκιµή 1  
 
• Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση µητρικού πετρώµατος (υγεία).   ∆οκιµή 1 ανά έργο εάν δεν 
αλλάζει η πηγή λήψης αδρανών υλικών 
 

Θερµό ασφαλτόµιγµα  
Κατά την εκτέλεση των εργασιών τα προς χρήση ασφαλτικά σκυροδέµατα θα ελέγχονται για να προσδι-
ορίζεται η καταλληλότητά τους σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες από την Υπηρεσία µελέτες σύνθεσης ως προς 
τις παρακάτω δοκιµές:  
Ανά ηµέρα διάστρωσης  
• Κοκκοµετρική ανάλυση µίγµατος αδρανών µετά από εκχύλιση.      ∆οκιµές 2  
• Ποσοστό παιπάλης/ασφάλτου.         ∆οκιµές 2  
 
∆οκιµές επί εργαστηριακών δοκιµίων Marshall 
Ανά ηµέρα διάστρωσης 
Eυστάθεια       ∆οκιµές 2     
Παραµόρφωση       ∆οκιµές 2  
Ποσοστό κενών       ∆οκιµές 2  
Λόγος εφελκυστικών αντοχών      ∆οκιµές 2  
   
∆οκιµές επί της συµπυκνωµένης στρώσης  
• Έλεγχος συµπύκνωσης (από καρότα).      3 καρότα ανά 5000m2  
• Πάχος στρώσης (από καρότα).      3 καρότα ανά 5000m2  
 
 
Αντιολισθηρή Ασφαλτική Στρώση από Ασφαλτικό Σκυρόδεµα Τύπου 1 και Τύπου 2 (ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-05-03-12-01)  
 
Ισχύουν οι γενικές αρχές που εφαρµόζονται και για τα συνήθη ασφαλτοµίγµατα (ΕΛΟΤ 1501-05-03-11-04) 
και ιδιαίτερα όσα  προδιαγράφονται στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-12-01 
Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στην ποιότητα των χονδρόκοκκων αδρανών. 
 
Καταλληλότητα υλικών για παροχή κατ’ αρχήν έγκρισης από την Υπηρεσία  
(οι κατωτέρω δοκιµές µπορούν να περιλαµβάνονται στη Μελέτη Σύνθεσης)  
Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος θα υποβάλει εργαστηριακά αποτελέσµατα καταλληλότητας των 
προς χρήση υλικών για έγκριση αυτών από την Υπηρεσία. Τα αποτελέσµατα µπορούν να περιλαµβάνονται 
στη Μελέτη Σύνθεσης. Θα είναι ανά θέση λήψης και θα συµπεριλαµβάνουν οπωσδήποτε τις εξής 
εργαστηριακές δοκιµές:  
• Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση µητρικού πετρώµατος (υγεία).     ∆οκιµή 1  
• Αντίσταση σε θρυµµατισµό κατά Los Angeles.       ∆οκιµή 1  
• Αντίσταση σε στίλβωση (PSV).        ∆οκιµή 1  
• Αντίσταση σε λείανση (φθορά) (AAV).        ∆οκιµή 1  
• ∆είκτης πλακοειδούς.          ∆οκιµή 1  
• Κοκκοµετρική ανάλυση κλασµάτων αδρανών και παιπάλης ανά µελέτη σύνθεσης.  ∆οκιµή 1  
• Ισοδύναµο άµµου ανά µελέτη σύνθεσης.       ∆οκιµή 1  
 

Αδρανή υλικά (έλεγχοι στο συγκρότηµα παραγωγής)  
Κατά την εκτέλεση των εργασιών τα προς χρήση υλικά στο συγκρότηµα παραγωγής θα επανελέγχονται για 
να προσδιορίζεται η καταλληλότητά τους σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία υλικά ως προς τις 
παρακάτω δοκιµές:  
Ανά 15.000tn αδρανών υλικών  
• Αντίσταση σε θρυµµατισµό κατά Los Angeles.       ∆οκιµή 1  
• ∆είκτης πλακοειδούς.          ∆οκιµή 1  
• Αντίσταση σε στίλβωση (PSV).        ∆οκιµή 1  
• Αντίσταση σε αότριση (φθορά) (AAV).        ∆οκιµή 1  
 
Ανά ηµέρα διάστρωσης  
• Ισοδύναµο άµµου.          ∆οκιµή 1  
 
Εφόσον αλλάξει η πηγή λήψης αδρανών  
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• Ειδικό βάρος και απορρόφηση υγρασίας       ∆οκιµή 1  
 
• Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση µητρικού πετρώµατος (υγεία).     ∆οκιµή 1 εάν δεν 
αλλάζει η πηγή λήψης αδρανών υλικών 
 
Θερµό ασφαλτόµιγµα  
Κατά την εκτέλεση των εργασιών τα προς χρήση ασφαλτικά σκυροδέµατα θα ελέγχονται για να προσδι-
ορίζεται η καταλληλότητά τους σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες από την Υπηρεσία µελέτες σύνθεσης ως προς 
τις παρακάτω δοκιµές:  
Ανά ηµέρα διάστρωσης  
• Κοκκοµετρική ανάλυση µίγµατος αδρανών µετά από εκχύλιση.      ∆οκιµές 2  
• Ποσοστό παιπάλης/ασφάλτου.         ∆οκιµές 2  
• Ποσοστό κενών, Παραµόρφωση, Ευστάθεια και Λόγος εφελκυστικών αντοχών επί εργαστηριακών 
δοκιµίων Marshall           ∆οκιµές 2  
 

∆οκιµές επί της συµπυκνωµένης στρώσης  
• Έλεγχος συµπύκνωσης (από καρότα).             3 καρότα ανά 4000m2  
• Πάχος στρώσης (από καρότα).             3 καρότα ανά 4000m2  
• Επιφανειακή τραχύτητα  
• Ανά 50m µήκους για κάθε λωρίδα.          ∆οκιµή 1  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει στην Υπηρεσία ακριβή αντίγραφα των ∆ελτίων 
Αποστολής προµήθειας  ασφαλτοµίγµατος προκειµένου να µπορεί να γίνει διασταύρωση των 
στοιχείων και των ποσοτήτων ανά ηµέρα διάστρωσης. 
 
Για τον τελικό έλεγχο των ασφαλτικών στρώσεων και ειδικότερα των υψοµετρικών αποκλίσεων θα 
γίνονται χωροσταθµικές µετρήσεις µε τοπογραφικά όργανα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 1501-
05-03-11-04 και 1501-05-03-12-01 
 
 
Εργασίες ∆ιαγράµµισης 
 Ο έλεγχος της ποιότητας των διαγραµµίσεων θα γίνει από τη ∆ιεύθυνση Κεντρικού 
Εργαστηρίου ∆.Ε. Γενικής ∆ιεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών 
& ∆ικτύων ή  από οποιοδήποτε άλλο πιστοποιηµένο εργαστήριο. Το πλήθος των επιτόπιων 
ελέγχων θα καθορισθεί σε συνεννόηση µε την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Το κόστος αυτών των 
ελέγχων βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο.  Οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1436.  
 Σε περίπτωση που οι επιδόσεις της διαγράµµισης υπολείπονται των ελάχιστων 
λειτουργικών απαιτήσεων, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε νέα διαγράµµιση µε δικά του έξοδα 
και µέσα. 
O ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για όλα τα υλικά που προτίθεται να χρησιµοποιήσει 
πιστοποιητικό δοκιµών κατά ΕΝ 1824:1998 ή κατά ΕΝ 13197. Τα πιστοποιητικά θα προέρχονται 
από αναγνωρισµένα για την χορήγηση τέτοιων πιστοποιητικών εργαστήρια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και θα υποβάλλονται υποχρεωτικά και µε τεχνική µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
Τα πιστοποιητικά θα προέρχονται από αναγνωρισµένα για την χορήγηση τέτοιων πιστοποιητικών 
εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποβάλλονται υποχρεωτικά και µε τεχνική 
µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα πριν από την χρησιµοποίησή τους. 
 
  
Άρθρο 4ο - Προθεσµία αποπεράτωσης εργασιών - χρονοδιάγραµµα κατασκευής έργου- 
οργανόγραµµα-Ποινικές ρήτρες 
1.  Συνολική προθεσµία αποπεράτωσης των εργασιών της εργολαβίας ορίζεται σε 180 

(εκατόν ογδόντα) ηµερολογιακές µέρες, αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης κατασκευής του έργου από τον ανάδοχο και τον εκπρόσωπο της Π.Ε. Καβάλας. 
Ειδικότερα για την προθεσµία περαίωσης του έργου εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του 
Ν.3669/2008, «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων». 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. 4412/2016, το οποίο ο ανάδοχος θα πρέπει να 
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υποβάλλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία σε δεκαπέντε (15) µέρες από της υπογραφής 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. 
Επίσης ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται µέσα σε ένα µήνα από την 
υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου στο 
οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών (ονόµατα, ειδικότητες, 
άδειες, ασφαλιστικές βεβαιώσεις-ενηµερότητες, υπαλληλική σχέση κ.λ.π.), εξοπλισµού και 
µηχανηµάτων (άδειες, ασφάλειες κ.λ.π.) που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για 
την εκτέλεση του έργου .  
Το παραπάνω πρόγραµµα µετά την έγκρισή του από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, θα 
αποτελεί συµβατικό στοιχείο της σύµβασης και ο Ανάδοχος υποχρεούται να το τηρεί και να το 
εφαρµόζει πιστά. Τυχόν µελλοντική τροποποίηση του Προγράµµατος θα γίνει, αν είναι 
απαραίτητο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. ∆εν καθορίζονται Τµηµατικές προθεσµίες. 
3. Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες ανά δύο µήνες για το πρώτο εξάµηνο κατασκευής του 

έργου, θα διαµορφωθούν και οριστικοποιηθούν από το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 
κατασκευής του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 147 του Ν. 
4412/2016 όπως ισχύει. 

4.   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. 4412/2016.  

 
 
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. 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 5ο – 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 την µονάδα 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
 
 
Άρθρο 6ο - Αναθεώρηση τιµών 
Η αναθεώρηση όλων των συµβατικών τιµών και των κανονισµένων τιµών µονάδος νέων 
εργασιών θα ακολουθεί τις διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν.4313/2014, 2229/94, 2372/96, 2940/01 
και των Π.∆.609/85, 472/85, 286/94, 368/94. 
 
Άρθρο 7ο - Νέες τιµές µονάδος 
Ο κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών, όπου κρίνεται απαραίτητο για την ολοκλήρωση του 
έργου, θα γίνεται µε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που θα απαιτηθούν αναλυτικά τιµολόγια για να συνταχθούν τιµές µονάδας νέων 
εργασιών θα χρησιµοποιηθούν, σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, 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 Νέα Ενιαία Τιµολόγια σε αντιστοιχία µε τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π.  
 
Άρθρο 8ο - 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 προηγούµενο άρθρο. 

      β. ∆έκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της δαπάνης των υλικών και ηµεροµισθίων για την 
εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42 του Π.∆. 
609/85. 

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

 
 
Άρθρο 9ο - Προσωπικό εργολάβου - Ασφάλιση προσωπικού του εργολάβου 
Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες 
αναγνωρισµένες από το κράτος το προσωπικό που εκτελεί το έργο. Ευθύνεται προσωπικά και εξ 
ολοκλήρου για τον εν λόγω κίνδυνο εφόσον το προσωπικό δεν υπάγεται σε Οργανισµούς 
Κοινωνικής Ασφαλείας που καλύπτουν αυτόν τον κίνδυνο. 
 
 
Άρθρο 10ο - Προσωρινή παραλαβή - χρόνος εγγύησης - οριστική παραλαβή 
Η προσωρινή και οριστική παραλαβή θα διενεργηθεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις και µέσα στις 
προθεσµίες του Ν. 4412/2016 (άρθρα 170, 172). 
Ορίζεται χρόνος εγγύησης δηλαδή χρόνος κατά τον οποίο µετά την 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 11ο - 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 τις Τ.Σ.Υ. για τις εργασίες που εκτελεί µε την 
παρούσα εργολαβία 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.  

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 ΠΕΧΩ∆Ε. (Φ.Ε.Κ. 946/.7.2003 τ.∆’) 

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) αποτελούν αυτές που ορίζει η µε αριθµό 
∆ΙΠΑΠ/οικ./889/27.11.02 απόφαση του Υφ. ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 16/14.01.2003 τ.∆’). 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 ΕΤΕΠ, 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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Άρθρο 12ο -  Εκτέλεσης των εργασιών 
1.  Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισµούς για την 

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

2. Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες αµέσως µετά την αποπεράτωση των 
εργασιών και εντός προθεσµίας που ορίζεται από την επιβλέπουσα αρχή να προβεί στον 
πλήρη καθαρισµό του εργοταξίου και την απόρριψη των µπαζών. 

 
 
Αρθρο 13ο - Επί έλασσον δαπάνες  
Ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”. 
Η χρησιµοποίηση των επί έλασσον δαπανών είναι δυνατή µε τις προϋποθέσεις και τους 
περιορισµούς των ισχυουσών διατάξεων. 
 
 
Άρθρο 14ο Ηµερολόγιο Έργου-Καταµέτρηση εργασιών-Επιµετρήσεις 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηµερολόγιο του έργου σε βιβλιοδετηµένα τεύχη, σύµφωνα 
µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016 και θα έχει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων στο 
γραφείο του εργοταξίου.  
2. Η καταµέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιµετρήσεων, οι πιστοποιήσεις και οι 
πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 151 και 152 του Ν. 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 15ο ∆ιεύθυνση έργου-Εκλογή προσωπικού 
 Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου ο ανάδοχος θα δηλώσει στην 
Υπηρεσία τον Αντίκλητο του, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του, καθώς και το 
εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά.  
 Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου απαιτείται η συνεχής παρουσία δύο (2) 
τουλάχιστον τεχνικών, από τους οποίους ο ένας (1) θα πρέπει να είναι Πολιτικός ή Τοπογράφος 
µηχανικός ∆ιπλωµατούχος ΠΕ, 10-ετούς τουλάχιστον εµπειρίας και ο δεύτερος πτυχιούχος ΤΕ 5-
ετούς τουλάχιστον εµπειρίας.  
 Για το παραπάνω προσωπικό, που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση απαιτείται 
προσκόµιση στην διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία 
θα αναγράφεται ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων, έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την 
υπαλληλική σχέση µε τον ανάδοχο (σύµβαση θεωρηµένη µε ∆.Ο.Υ., πρόσληψη κ.λ.π) και 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 139 του Ν.4412/2016.  
 Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης 
κατασκευής του έργου θα αναλάβει τα καθήκοντα του και ο προϊστάµενος του εργοταξιακού 
γραφείου.  
 Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού, ο ανάδοχος 
θα υποβάλει στην Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της σύµβασης, έγγραφα τα οποία 
αποδεικνύουν την υπαλληλική σχέση µε τον ανάδοχο (σύµβαση θεωρηµένη µε ∆.Ο.Υ., 
πρόσληψη κ.λ.π) ασφαλιστική ενηµερότητα και όλες τις πληροφορίες πιστοποιητικά και λοιπά 
λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία µπορεί κατά 
την απόλυτη κρίση της να µην δώσει την έγκριση της για τον προτεινόµενο µηχανικό, σε 
περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν 
είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση.   
 Ο ως άνω ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός είναι αρµόδιος για την έντεχνη άρτια και ασφαλή 
εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρµογή των απαιτουµένων µέτρων προστασίας 
και ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Αυτός πρέπει να υποβάλει 
στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες 
του.  
 Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της 
για τον ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
το αποµακρύνει και να το αντικαταστήσει µε άλλο του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης 
στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.  
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 Επίσης η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο 
προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.  
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του αναδόχου σε καµία περίπτωση δεν 
απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραµένει 
πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.  
 
 
Άρθρο 16ο Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο  
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό 
του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 
κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: Π∆ 
305/96 (αρ.7-9), Ν. 4412/2016 (αρ. 138, παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).  
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:  
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων 
κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν. 4412/2016 (αρ. 138, παρ.7),  
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-
01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς 
και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη 
φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου.  
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων 
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε 
ζητήµατα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 
49). Ε. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------  
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του 
άρθρου 12 του Π∆ 305/96.  
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. 
δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, Π∆ 
294/88, Π∆ 17/96, κλπ.  
 
 
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 (αρ. 3, παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το 
παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆.305/96.  
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της 
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και 
την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε Ν. 4412/2016 (αρ. 138, 
παρ.7), γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 
παραλείψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε 
την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 
ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).  
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 
λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας: Π.∆.305/96 (αρ. 3, 
παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 
4412/2016 (αρ. 138) 
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ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π.∆.305/96 (αρ. 3, 
παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών.  
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ).  
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και 
για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής 
του έργου.  
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους 
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.  
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π.∆.305/96 (αρ.3, παρ.5-7) και στις ΥΑ: 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, οι οποίες 
ενσωµατώθηκαν στο Ν. 4412/2016 (αρ. 138) 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π.∆.305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:  
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 
ενός συνεργεία στην κατασκευή.  
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 (αρθ.12 
παράρτηµα ΙΙ).  
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 
νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του 
έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.  
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 
κάθε ∆ηµόσιου Έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, 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: Π.∆.305/96 (αρ. 3, παρ.11) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται 
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας 
και υγείας. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται :  
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).  
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 
και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).  
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα 
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.  
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9).  
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :  
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).  
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1).  
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.  
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από 
την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και 
στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των 
οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.  
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.  
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να 
το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).  
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.  
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί 
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα 
εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).  
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη 
των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.  
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του 
αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών 
ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο 
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) 
και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.  
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  
Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το 
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 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).  
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας: Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών: Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, 
παρ.6).  
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, 
πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη 
πυροσβεστήρων, κλπ.: Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 
4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).  
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ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): Π∆ 1073/81 
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).  
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες 
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους 
κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς 
οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 
και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 
(αρ.9,παρ.γ).  
 
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.ΥΠΟΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων 
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΟΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»  
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. 
αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).  
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 
3542/07 (αρ.43,44).  
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, 
κλπ: Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 
(αρ. 31,35).  
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π∆ 
216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και 
αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. 
αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30).  
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν:  
α) κραδασµούς: Π∆ 176/05, β) θόρυβο: Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 
χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆ 397/94, δ) προστασία από 
φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
 
Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.  
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 
(αρ.2).  
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 
µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ): Π∆ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 
89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β 
τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 
35).  
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:  
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας  
2. Άδεια κυκλοφορίας  
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  
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4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, 
τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια 
χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.  
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και 
αρ.4. παρ.7 ).  
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. 
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 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και 
οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, 
παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. 
Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.  
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :  
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και 
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 
αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 
2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ).  
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 
στέγες  
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος 
Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες. Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 
(αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική 
∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.  
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)  
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).  
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων  
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας 
και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης 
έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 
413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. 
αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10) 
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Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα 

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»  

Α. ΝΟΜΟΙ  

Ν. 495/76  

Ν. 1396/83  

Ν. 1430/84  

Ν. 2168/ 93  

Ν. 2696/99  

Ν. 3542/07  

Ν. 3669/08  

Ν. 3850/10  

Ν. 4030/12  

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ  

Π. Δ. 413/77  

Π. Δ. 95/78  

Π. Δ. 216/78  

Π. Δ. 778/80  

Π. Δ. 1073/81  

Π. Δ. 225/89  

Π. Δ. 31/90  

Π. Δ. 70/90  

Π. Δ. 85/91  

Π. Δ. 499/91  

Π. Δ. 395/94  

Π. Δ. 396/94  

Π. Δ. 397/94  

Π. Δ. 105/95  

Π. Δ. 455/95  

Π. Δ. 305/96  

Π. Δ. 89/99  

Π. Δ. 304/00  

Π. Δ. 155/04  

Π. Δ. 176/05  

Π. Δ. 149/06  

Π. Δ. 2/06  

Π. Δ. 212/06  

 

 

 

 

 

ΦΕΚ 337/Α/76  

ΦΕΚ 126/Α/83  

ΦΕΚ 49/Α/84  

ΦΕΚ 147/Α/93  

ΦΕΚ 57/Α/99  

ΦΕΚ 50/Α/07  

ΦΕΚ 116/Α/08  

ΦΕΚ 84/Α/10  

ΦΕΚ 249/Α/12  

 

ΦΕΚ 128/Α/77  

ΦΕΚ 20/Α/78  

ΦΕΚ 47/Α/78  

ΦΕΚ 193/Α/80  

ΦΕΚ 260/A/81  

ΦΕΚ 106/Α/89  

ΦΕΚ 31/Α/90  

ΦΕΚ 31/Α/90  

ΦΕΚ 38/Α/91  

ΦΕΚ 180/Α/91  

ΦΕΚ 220/Α/94  

ΦΕΚ 220/Α/94  

ΦΕΚ 221/Α/94  

ΦΕΚ 67/Α/95  

ΦΕΚ 268/Α/95  

ΦΕΚ 212/Α/96  

ΦΕΚ 94/Α/99  

ΦΕΚ 241/Α/00  

ΦΕΚ 121/Α/04  

ΦΕΚ 227/Α/05  

ΦΕΚ 159/Α/06  

ΦΕΚ 268/Α/06  

ΦΕΚ 212/Α/06  
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Π. Δ. 82/10  

Π. Δ. 57/10  

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

ΥΑ 130646/84  

ΚΥΑ 3329/89  

ΚΥΑ 8243/1113/91  

ΚΥΑαρ.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  

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03  

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03  

ΚΥΑ αρ.6952/11  

ΥΑ 3046/304/89  

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00  

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000  

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01  

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01  

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02  

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11  

ΥΑ 21017/84/09  

Πυροσβεστική διάταξη 7,Απόφ. 

7568.Φ.700.1/96  

 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε  

ΦΕΚ 145/Α/10  

ΦΕΚ 97/Α/10  

ΦΕΚ 154/Β/84  

ΦΕΚ 132/Β/89  

ΦΕΚ 138/Β/91  

ΦΕΚ 187/Β/93  

ΦΕΚ 765/Β/93  

ΦΕΚ 450/Β/94  

ΦΕΚ 451/Β/93  

ΦΕΚ 301/Β/94  

ΦΕΚ 73/Β/94  

ΦΕΚ 978/Β/95  

ΦΕΚ 677/Β/95  

ΦΕΚ 1035/Β/96  

ΦΕΚ 113/Β/97  

ΦΕΚ 987/Β/99  

ΦΕΚ 1186/Β/03  

ΦΕΚ 708/Β/03  

ΦΕΚ 420/Β/11  

ΦΕΚ 59/Δ/89  

ΦΕΚ 1035/Β/00  

ΦΕΚ 1176/Β/00  

ΦΕΚ 686/Β/01  

ΦΕΚ 266/Β/01  

ΦΕΚ 16/Β/03  

ΦΕΚ 905/Β/11  

ΦΕΚ 1287/Β/09  

ΦΕΚ 155/Β/96  

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ  

Π/208/12-9-03  

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/  

οικ/215/31-3-08  

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12  

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ  

 
 
 
Άρθρο 18ο: 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 
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, 
νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις µετεωρολογικές συνθήκες που συνήθως 
επικρατούν, τη µορφή και κατάσταση των οδών 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. 
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Άρθρο 19ο: Εργασίες ηµέρας Σαββάτου 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί εργασίες σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία για την 
άµεση  καταµέτρηση τους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κάθε Σάββατο, Αργίες και µετά το 
πέρας του ωραρίου της Υπηρεσίας να µην εκτελεί εργασίες που θέλουν άµεση καταµέτρηση γιατί 
η Υπηρεσία αργεί και δεν θα είναι δυνατό να εκκαθαριστεί η πληρωµή της. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση θα πρέπει να λάβει όλες τις απαιτούµενες εγκρίσεις και άδειες. 
 
 
Άρθρο 20ο  Μητρώο του έργου  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει το Μητρώο του έργου που θα εκτελεστεί, όπως 
αυτό θα κατασκευαστεί τελικά. 
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 
κατά την υποβολή της αίτησης για την περαίωση του έργου και θα συνοδεύουν την τελική 
επιµέτρηση. 
 
 
Άρθρο 21ο 
Πέραν των κρατήσεων του άρθρου 8 εδάφιο 3 της παρούσης, ο εργολάβος υπόκειται στην 
Κράτηση 0,06% επί του ποσού κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της Συµβατικής αξίας 
πλην Φ.Π.Α.,Ν.4013/2011, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.), σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/11, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει από την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16. 
 
 
Άρθρο 22ο: Περιβαλλοντικοί όροι 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει και να εφαρµόσει όσα αναφέρονται  στην µε αρ. 
πρωτ. 3915/14-10-2016 Περιβαλλοντική αδειοδότηση ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 
 
 
Άρθρο 23ο 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε την έναρξη των εργασιών, να κατασκευάσει και να 
τοποθετήσει πινακίδα του έργου µε τα στοιχεία του έργου σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησης της πινακίδας βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
 
 

Καβάλα, 10/02/2017 
 Ελέγχθηκε 

Ο αν. Προϊστάµενος 
Θεωρήθηκε 

Συντάχθηκε 
 

Τµ. Συγκοινωνιακών Έργων Ο Προϊστάµενος ∆.Τ.Ε. 

   
   
   
     

Κουτσουρελάκη ∆έσποινα Κυπραίος Γεώργιος Θωµάς Καραβάς 
Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός 

   
  


