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ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

          Α. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των 
Ειδικών και Τεχνικών όρων σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς 
όρους της Σύµβασης τα λοιπά συµβατικά τεύχη τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα 
σχέδια και διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της ∆/νουσας 
το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο που αναφέρεται στο 3ο άρθρο των 
ειδικών όρων της υπόψη Ε.Σ. και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύµβαση.
Οι βασικοί γενικοί όροι για την κατασκευή του έργου περιέχονται στη Ε.Σ.Υ. για έργα 
∆ηµοσίου που έχει εγκριθεί µε την αριθµ. ΓΓΑ/257/659/Φ.4/11-3-1974 και εφαρµόζονται 
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των Ν.1418/1985, Ν.2229/1994, Ν.
2372/1996, Ν.2539/1997, Ν.2576/1998, Ν.2940/2001 και των Π.∆. 609/1985, Π.∆. 
171/1987, Π.∆. 286/1994, Π.∆. 305/1996, Π.∆. 402/1996 και Ν. 3263/04, Ν. 3669/2008 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 2ο - Αντικείµενο εργολαβίας
Το τεχνικό κείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος της 
Τεχνικής Έκθεσης της παρούσης µελέτης.

ΑΡΘΡΟ 3ο - Γενική ισχύς Τιµολογίου
3.1 Στις τιµές του προϋπολογισµού και του Τιµολογίου της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται κάθε 
σχετική δαπάνη όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 34 του Π.∆. 609/1985. "Γενικές 
υποχρεώσεις ανάδοχου για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου."
3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΒΟΡΙΤΣΙΟΥ ∆.Ε.ΓΟΥΒΩΝ δίδεται µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου και µετά από εκτίµηση 
και συνδυασµό των µέσων που διαθέτει των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης του έργου 
και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών ειδικών και τεχνικών όρων που 
αποτελούν συµβατική υποχρέωσή του.

ΑΡΘΡΟ 4ο - Μηχανικός εξοπλισµός - Εργαλεία - Υλικά
Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα, τα εργαλεία 
ώς και τα µεταφορικά µέσα, που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του 
έργου που αναλαµβάνει, ο κύριος του έργου µπορεί να  διαθέσει στον ανάδοχο τα υλικά που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου.
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ΑΡΘΡΟ 5ο - Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου - Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του 
έργου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πριν την έναρξη του έργου, να εκπονήσει Πρόγραµµα 
Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.).

Το Πρόγραµµα Ποιότητας θα ενσωµατώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των 
συµβατικών τευχών και: 
1. θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες 
2. θα είναι σε πλήρη συµφωνία και θα περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του έργου
3. θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου
4. θα καθορίζει τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των 
στοιχείων κατά την κατασκευή ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας 
(δηλαδή να είναι δυνατή η εκ των υστέρων αναζήτηση όλων των στοιχείων για ένα 
συγκεκριµένο τµήµα του έργου και η συγκρότηση του µητρώου του έργου).

Κατά τη φάση σύνταξης του Π.Π.Ε. πρέπει να γίνει συστηµατική, σχολαστική και 
ολοκληρωµένη µελέτη των απαιτήσεων των συµβατικών τευχών, να εντοπιστούν έγκαιρα οι 
τυχόν ασάφειες στα συµβατικά τεύχη καθώς και πιθανές αντιφάσεις µεταξύ τους, να 
συζητηθούν µεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ανάδοχου και να ληφθούν οριστικές 
αποφάσεις για τις λεπτοµέρειες κατασκευής του έργου, οι οποίες θα αποτυπωθούν επίσης 
στο Π.Π.Ε. 

Το Π.Π.Ε. ενός έργου πρέπει να αναθεωρείται όταν προκύπτουν σηµαντικές αλλαγές, ώστε 
να ανταποκρίνεται στην πραγµατική κατάσταση του έργου (π.χ. τροποποίηση της µελέτης). 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Π.Ε.Ε.
Μια ενδεικτική διάρθρωση των περιεχοµένων του Π.Π.Ε. είναι η ακόλουθη:

ΤΜΗΜΑ Ι
1. Εισαγωγή
1.1 Αντικείµενο του Προγράµµατος Ποιότητας
1.2 Πολιτική Ποιότητας για το έργο
1.3 ∆οµή Προγράµµατος Ποιότητας
2. Περιγραφή Έργου
2.1 Μέθοδοι κατασκευής
2.2 Έλεγχοι και ∆οκιµές
2.3 Χρονοδιάγραµµα εργασιών
3. Χρησιµοποιούµενοι πόροι
3.1 Ανθρώπινο ∆υναµικό
3.1.1 Οργανόγραµµα έργου
3.1.2 Αρµοδιότητες κυρίων στελεχών
3.1.3 Στελέχωση του έργου
3.2 Υλικά και υπηρεσίες
3.2.1 Υλικά
3.2.2 Υπηρεσίες 
3.3 Εξοπλισµός
3.3.1 Μηχανολογικός εξοπλισµός (µηχανήµατα)
3.3.2 Μετρητικός εξοπλισµός
4. ∆ιαχείριση
4.1 ∆ιαχείριση Εγγραφών
4.1.1 ∆ιαχείριση του Προγράµµατος Ποιότητας
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4.1.2 Κωδικοποίηση εγγράφων εντύπων
4.1.3 ∆ελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα
4.1.4 Αρχειοθέτηση
4.2 Μη συµµορφώσεις ∆ιορθωτικές / προληπτικές ενέργειες
4.3 Επιθεωρήσεις
4.4 Ανασκοπήσεις
5. Άλλα θέµατα
5.1 Αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων
5.2 Ασφάλεια και Υγεία
5.3 Προστασία περιβάλλοντος
6. Παραποµπές – Αναφορές
6.1 Σχέδια
6.2 Πρότυπα Κανονισµοί Τεχνικές Προδιαγραφές
6.3 Σύνδεση µε Σύστηµα Ποιότητας αναδόχου

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
7. Προγράµµατα Ενεργειών

Το λειτουργικό τµήµα του Π.Π.Ε. αποτελούν τα προγράµµατα ενεργειών, κάθε ένα από τα 
οποία αναφέρεται σε συγκεκριµένο τµήµα ή σε συγκεκριµένη ενότητα του έργου και 
περιγράφει τις διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται για την κατασκευή του. 

Τα προγράµµατα ενεργειών περιλαµβάνουν οπωσδήποτε όλους τους ελέγχους και δοκιµές 
του έργου. 

Στα προγράµµατα ενεργειών:

αναλύονται οι φάσεις και οι δραστηριότητες για την κατασκευή κάθε τµήµατος (π.χ. o
εκσκαφή βάθρων) ή λειτουργικής ενότητας (π.χ. κατασκευή άνω διάβασης)
καθορίζονται τα σηµεία στα οποία απαιτείται έγκριση πριν από τη συνέχιση των o
εργασιών (Σηµεία Στάσης για Έγκριση, ΣΣΕ)
καθορίζονται τα έγγραφα αναφοράς που εφαρµόζονται (π.χ. οδηγίες, προδιαγραφές, o
πρότυπα, συµβατικές απαιτήσεις)
περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες για κάθε φάση και δραστηριότητα (π.χ. οι έλεγχοι o
που θα γίνουν)
καθορίζονται τα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή τν αποτελεσµάτων o
(π.χ. έντυπα εργαστηριακών δοκιµών, δελτία ελέγχου εργασιών κ.τ.λ.)
καθορίζονται οι εµπλεκόµενοι σε κάθε φάση και δραστηριότητα φορείς (π.χ. Ανάδοχος, o
Υπεργολάβος, Κύριος του Έργου, Τρίτος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο Π.Π.Ε., ανάλογα µε την έκταση και το περιεχόµενο 
τους, είναι δυνατό είτε να περιέχονται στο Π.Π.Ε. είτε να επισυνάπτονται σε Παραρτήµατα 
που το συνοδεύουν. 

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Π.Ε. 

Η σύνταξη και η κατ’ αρχήν έγκριση του Π.Π.Ε. γίνεται από τον ανάδοχο µέσω των 
εσωτερικών του διαδικασιών. Στη συνέχεια το Π.Π.Ε. υποβάλλεται στην Υπηρεσία για 
έλεγχο και έγκριση, σε δύο (2) αντίτυπα, µέσα σε διάστηµα 15 ηµερολογιακών ηµερών, από 
την υπογραφή της σύµβασης.
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Ο έλεγχος και η έγκριση από τις υπηρεσίες του Κυρίου του Έργου πρέπει να καλύψουν µε 
λεπτοµέρειες όλα τα θέµατα που, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα περιεχοµένων, 
περιλαµβάνονται στο Π.Π.Ε.  

Μέσα σε 15 µέρες από την υπογραφή της σύµβασης του έργου ο ανάδοχος οφείλει να 
υποβάλλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που θα 
ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις.
Για την σύνταξη, έγκριση και αναθεώρηση του χρονοδιαγράµµατος ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν.2229/94. Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να δέχεται τις αναπροσαρµογές 
του προγράµµατος καθώς και τις απαιτούµενες παρατάσεις των προθεσµιών λόγω 
αυξοµείωσης των χορηγουµένων πιστώσεων.
Παράταση της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών εγκρίνεται σύµφωνα µε τις 
συνδυασµένες διατάξεις του 2ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 και τις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 10 του Ν. 1418/1984.
Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταµένη αρχή ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου και αναλυτικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Π.∆. 609/1985.
Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών προθεσµιών από 
υπαιτιότητα του αναδόχου έστω και αν εγκριθεί παράταση  (ειδική) επιβάλλονται ποινικές 
ρήτρες (παρ.9 του άρθρου 36 Π.∆.609/1985).
Εφαρµόζεται το άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 και το άρθρο 41 του Π.∆. 609/1985.
Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6ο - Χρόνος έναρξης της συµβατικής προθεσµίας
Ο Χρόνος έναρξης της συµβατικής προθεσµίας αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης όπως καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆. 609/1985 και το Π.∆. 
171/1987.

ΑΡΘΡΟ 7ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης
7.1 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3263/04.
7.2 Συµπληρωµατική εγγύηση ίδιου ποσοστού κατατίθεται και σε κάθε µεταγενέστερη 
επαύξηση του ποσού της σύµβασης.
7.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε 
πληρωµή σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 27 του Π.∆. 609/1985.

ΑΡΘΡΟ 8ο - Ηµερολόγιο έργου -Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας
Το ηµερολόγιο του έργου µε τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 33 του Π.∆. 
609/1985 τηρείται µε µέριµνα του ανάδοχου. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο 
εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εγκύκλιο 27 του 
ΥΠΑΑΥΜ∆ αρ.πρωτ.∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/369/15-10-2012  

ΑΡΘΡΟ 9ο - Επιµετρήσεις
9.1 Τα διακριτά µέρη του έργου ο ανάδοχος µε κάθε λογαριασµό συντάσσει επιµετρήσεις 
για τις εργασίες και τις υποβάλλει για έλεγχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αφού υπογράψει µε 
την ένδειξη όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο.
9.2 Μέσα σε δύο (2) µήνες το αργότερο από την βεβαιωµένη περαίωση του έργου ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει τυχόν επι-µέρους επιµετρήσεις που λείπουν από 
την τελική επιµέτρηση. Η διαδικασία ελέγχου της τελικής επιµέτρησης ολοκληρώνεται από 
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε δύο µήνες από την υποβολή της.
Λοιπά θέµατα για τις επιµετρήσεις ορίζονται στο άρθρο 38 του Π.∆. 609/1985 και στο Ν. 
3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΑΡΘΡΟ 10ο - Μέτρα για την απόλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του έργου 
κατά την διάρκεια των εργασιών. 
10.1 Κάθε σχετική δαπάνη, που απαιτείται για την σήµανση και εξασφάλιση συνεχούς και 
απόλυτης διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην περιοχή του έργου, βαρύνει τον 
ανάδοχο και λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς του. 
10.2 Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που 
θα οφείλεται στη µη λήψη απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.

ΑΡΘΡΟ 11ο - Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές
Η εργολαβική σύµβαση διέπεται από:
Α) Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 ,του Ν. 3263/2004 ∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις και του Ν. 
3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β) Τις διατάξεις του Π.∆. 609/1985 Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων και του Π.∆. 171/87.
Γ) Τις διατάξεις του Π.∆. 472/1985, του Π.∆. 286/94, του Π.∆. 402/96, του Ν.2372/96, του 
Ν.2539/97 και του Ν.2576/98
∆) Τον ∆.Κ.Κ.
Ε) Οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές έργων οδοποιίας της τέως ∆/σης Γ3β του ΥΠ.∆.Ε. 
που έχουν εκδοθεί από το 1966 και µετά. 
ΣΤ) Οι προσωρινές πρότυπες προδιαγραφές έργων οδοποιίας (Κωδικοποίηση 1964) της ∆/
σης Γ3β του ΥΠ.∆.Ε. που έχουν καταργηθεί.
Ζ) Όλες οι Π.Τ.Π. πέραν των ανωτέρων που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα και ισχύουν για 
την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων.
Η) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 και η Εγκύκλιος Ε7 που τέθηκαν σε ισχύ 
από τις 17.10.97
Θ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις οδηγίες ποιοτικού ελέγχου, που έχει καθορίσει 
η Υπηρεσία µε το 21203/5-11-1998 έγγραφο της. 

ΑΡΘΡΟ 12ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηµατοδότηση - Φόροι
12.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 18% και διευκρινίζεται ότι οι τιµές 
του Τιµολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό.
12.2 Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (ΣΑΕΠ 
2012ΕΠ0028) και οι πληρωµές του ανάδοχου θα υπόκεινται σε όλες της νόµιµες 
κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο - Έδρα επιχείρησης - ∆ιορισµός
Κατά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 26 του Π.∆. 
609/1985 ο ανάδοχος, δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή διεύθυνσή της και 
σε περίπτωση που αυτή είναι εκτός Νοµού, υποχρεωτικά διορίζει αντίκλητο του, κάτοικο Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Εκχώρηση έργου σε τρίτους απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του φορέα 
κατασκευής του έργου.

ΑΡΘΡΟ 14ο - ∆ιεύθυνση Εργων - Εκλογή προσωπικού - Μηχανικά µέσα 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, 
µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Τα 
υλικά µπορεί να διατίθενται στον εργολάβο από τον κύριο του έργου.
Η ∆/νση των έργων από την πλευρά του ανάδοχου στον τόπο κατασκευής γίνεται από 
τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 15ο - Πηγές λήψης υλικών
Αν δεν καθορίζονται από τη σύµβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
βρει και να δηλώσει στη ∆/νουσα Υπηρεσία της πηγές που θα χρησιµοποιήσει για την 
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κατασκευή του έργου.

ΑΡΘΡΟ 16ο - Προθεσµίες - Παράταση - Ποινικές ρήτρες
Ολικές και τµηµατικές προθεσµίες.
Παράταση της προθεσµίας περαίωσης δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο:
αν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του έργου, άγνοια των 
κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ή άγνοια δυνατότητας εξευρέσεως 
εργατών, µηχανηµάτων κ.λ.π.
Στο χρονοδιάγραµµα κατασκευής που προβλέπεται από το άρθρο 32 του Π.∆. 609/1985 να 
υποβάλλει ο ανάδοχος, πρέπει να λάβει υπόψη του τις τµηµατικές προθεσµίες και την 
προθεσµία περαίωσης του συνόλου του Έργου, που είναι: συνολική προθεσµία 
περαίωσης εργασιών 6 µήνες.

ΑΡΘΡΟ 17ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οριστική παραλαβή 
του
18.1 Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη κατάσταση 
µέχρι της παραλαβής τους και να επιδιορθώνουµε δαπάνες του κάθε φθορά που προέρχεται 
από διάφορες αιτίες.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.∆. 609/1985 ο χρόνος εγγύησης του έργου 
µπορεί να καθορίζεται και µικρότερος των 15 µηνών. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 55 του Π.∆. 609/1985 οριστική παραλαβή. 
18.2 Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο µήνες, από τότε 
που λήγει ο χρόνος εγγύησης που καθορίζεται µε το άρθρο 54 του Π.∆. 609/1985. Γενικά 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του Π.∆. 609/1985 οριστική παραλαβή.
18.3 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες 
αποκαταστάσεως τόσο του έργου που κατασκευάζεται απ’αυτόν όσο και τυχόν άλλων 
συµπληρωµατικών έργων, που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο (επίχωµα, 
οδοστρωσίας ασφαλτικής επίστρωσης, συµπληρωµατικής στρώσεως ερεισµάτων κ.λ.π.), 
πάντα µέσα στο χρόνο εγγυήσεων και εφόσον οι φθορές και γενικά ζηµίες που οφείλονται 
σε αιτίες πληµµελούς κατασκευής των έργων, που έχουν αναληφθεί απ’αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 18ο - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - Ανάλυση τιµών
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, εφόσον η αρτιότητα του έργου το επιβάλλει 
εργασίες πέραν των συµβατικών ποσοτήτων ως και νέων, που δεν προβλέπονται στη 
σύµβαση µε τις συµβατικές τιµές ή µε τις νόµιµα κανονιζόµενες τιµές µονάδας νέων 
εργασιών αντίστοιχα µέχρι δαπάνης 50%.
Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών επιτρέπεται να µειωθούν και η δαπάνη που 
εξοικονοµείται ("επί έλασσον δαπάνη") να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών 
εφόσον η δαπάνη αυτή δεν υπερβαίνει, κατά τον τελικό εγκεκριµένο ΑΠΕ, ποσοστό 20% 
της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της 
δαπάνης της αρχικής σύµβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Συµβατικά τιµολόγια ανάλυσης τιµών και περιγραφικά τιµολόγια, βάσει των οποίων 
κανονίζονται Τ.Μ.Μ.Ε. κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆. 609/1985 όπως 
τροποποιήθηκε το Π.∆. 286/94 και το Π.∆. 402/96.
- Η ΑΤΕΟ και το αντίστοιχο Π.Τ.Ε.Ο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Γ3β/
0/12/γ34-Ω/20-10-1975 απόφαση του ΥΠ.∆.Ε. 
- Η ΑΤΟΕ και το αντίστοιχο αναλυτικό τιµολόγιο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
Ε7/1253/155/16-1-1976 απόφαση της τέως Υπηρεσίας Οικισµού του ΥΠ.∆.Ε.

ΑΡΘΡΟ 19ο - Τοπογραφικές εργασίας - Εφαρµογή του εδάφους
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο επιστηµονικό και το τεχνικό προσωπικό 
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και τα απαραίτητα µέσα και όργανα, για την εφαρµογή και τη χάραξη του εδάφους των 
σχεδίων της συµβάσεως, του καθορισµού των υψοµετρικών σταθµών και γενικά κάθε 
τοπογραφικής φύσεως εργασία, που θεωρείται απαραίτητη για την κατασκευή επιστηµονικά 
άρτιου έργου.

ΑΡΘΡΟ 20ο - Απολογιστικές εργασίες 
Αν δεν είναι δυνατός ο καθαρισµός τιµής εργασιών δια Π.Κ.Ν.Τ.Μ., αυτές εκτελούνται 
απολογιστικά, µόνο ύστερα από έγγραφη αίτηση του αναδόχου προς την επιβλέπουσα 
υπηρεσία και έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας και του εργοδότη, που θα καθορίσει και τους 
όρους εκτέλεσης, διαφορετικά και αποζηµίωση δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 21ο - Αρχαιότητες
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αµελλητί στην επιβλέπουσα υπηρεσία τυχόν 
εµφάνιση κατά την κατασκευή του έργου αρχαιοτήτων, µε άµεση εφαρµογή των κειµένων, 
περί Αρχαιοτήτων, ∆ιατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Η επιτόπου του έργου παρουσία τεχνικού στελέχους (τουλάχιστον εργοδηγού) 
____________________________  που έχει τα κατάλληλα προσόντα, είναι υποχρεωτική 
σύµφωνα µε τον Ν 2229/94.

ΑΡΘΡΟ 23ο - Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο*.(εγκύκλιος 27 του ΥΠΑΑΥΜ∆ αρ.πρωτ.∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/
369/15-10-2012)  

23.1 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.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 
3850/10** (αρ. 42).

23.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης 
έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7).

β. Να  λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) 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 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων,  να  τους ενηµερώνει/εκπαιδεύει για την  αναγκαιότητα της τήρησης των 
µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή 
τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10, 11), Ν.
3850/10 (αρ. 42- 49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ' στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι 
η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να 
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας 
(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη 
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εξειδικευµένη εταιρεία).

23.3 Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα  της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα:

23.3.1  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 111 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 στο Ν.
3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία),  
σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική 
του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές  του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη  εκτέλεση 
φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν  
τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας: 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.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).

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 ΦΑY 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.3669/08 (αρ. 37 και 182).

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), 
όταν:
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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 11).
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: ΓΑ ∆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 
ΓΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑγ και την κατάρτιση του ΦΑγ 
περιλαµβάνονται  στην  ΕΓΚYΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε.

23.3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας,  γιατρό εργασίας - τήρηση 
στοιχείων ασφάλειας και υγείας

Σύµφωνα µε τα Π.∆ 305/96 και Π.∆ 17/96 ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός 
προθεσµίας 25 ηµερών, από την υπογραφή της σύµβασης, να υποβάλλει στην υπηρεσία 
τη δήλωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ), Συντονιστού Υ & Α κατά την 
κατασκευή (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφάλειας (ΓΑ), καθώς και τη σχετική γνωστοποίηση των 
στοιχείων αυτών προς το ΚΕ.Π.Ε.Κ. του Νοµού.
Επίσης ο ανάδοχος και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, είναι υποχρεωµένος να 
καταρτίσει και να υποβάλλει στη ∆/ση του έργου υπηρεσία, εντός προθεσµίας 25 ηµερών
, από την υπογραφή της σύµβασης, (πάντως πριν από την έναρξη του έργου) σχέδιο 
ασφάλειας και υγείας και φάκελο ασφάλειας και υγείας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.
305/96.

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).
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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.3850/1Ο (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.3850/1Ο (αρ.14 παρ.1 
και αρ.17 παρ.1).
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  λαµβάνει  ενυπόγραφα  γνώση  των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 
θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν 3850/1Ο 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).

23.3.3  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, 
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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.

23.3.4 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.

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

23.4.1 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∆ 1 05/95, 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 11,  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, 8-1 0), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).

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

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους  
εργαζόµενους όπως: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει  εκ των προτέρων 
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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  8.4373/1205/93 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).

23.4.2 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/0/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες  Σήµανσης Εκτελούµενων 
Έργων»  (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 
ασφαλή  διέλευση  των πεζών  κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους 
πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»
- Τις  διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52) και την 
τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

β. Να  τηρεί τις  απαιτήσεις ασφάλειας  που  αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. 
αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να 
τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 
συσκευών, των κινητών  προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 
φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.
12,παραρτ.ΙVµέρος 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  11 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.

23.4.3 Μηχανήµατα  έργων/Εξοπλισµοί  εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.

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

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων,  
των εγκαταστάσεων,  των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού   εργασίας   (ζώνες  
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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. ΙV µέρος Β τµήµα 11 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.ΙV, µέρος Β', τµήµα 11, 
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής  στοιχεία:

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα  µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β', 
τµήµα 11, παρ. 8.1.γ και8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. 11, 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).

23.5 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:

23.5.1 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. 111), 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.ΙV µέρος Β τµήµα 11, 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.

23.5.2  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. 111), 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 11 παρ.
10).
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23.5.3  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. 111), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ .IV µέρος Α 
παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα 11 παρ.4-6,14).

23.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. 111), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568  Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.

23.5.5  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. 111),  Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV  µέρος Β τµήµα 11   παρ. 12).

23.5.6  Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, aρδευτικές 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. 111), 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 11 παρ.
10).

23.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα

(Υποθαλάσσιες     εκσκαφές,     διαµόρφωση     πυθµένα     θαλάσσης,     κατασκευή 
προβλήτας κλπ  µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων  και καταδυτικού συνεργείου.)
Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95,   Π∆  305/96  (αρ.12,  παραρτ.ΙV  µέρος  Β  τµήµα  11 παρ.8.3  και παρ.
13).
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23.6  Ακολουθεί κατάλογος  µε τα νοµοθετήµατα  και τις κανονιστικές  διατάξεις 
που περιλαµβάνουν  τα απαιτούµενα  µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

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

A. ΝΟΜΟΙ

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. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ 

Π. ∆. 413/77
Π. ∆. 95/78
Π. ∆. 216/78
Π. ∆. 778/80 
Π. ∆. 1073/81
Π. ∆. 225/89
Π. ∆. 31/90
Π. ∆. 70/90
Π. ∆. 85/91
Π. ∆. 499/91
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

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

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΦΕΚ 128/Α/77
ΦΕΚ 20/Α/78 
ΦΕΚ 47/Α/78 
ΦΕΚ 193/Α/80
ΦΕΚ 260/A/81
ΦΕΚ 106/Α/89
ΦΕΚ 31/Α/90
ΦΕΚ 31/Α/90
ΦΕΚ 38/Α/91
ΦΕΚ 180/Α/91
ΦΕΚ 220/Α/94
ΦΕΚ 220/Α/94
ΦΕΚ 221/Α/94
ΦΕΚ 67/Α/95
ΦΕΚ 268/Α/95
ΦΕΚ 212/Α/96
ΦΕΚ 94/Α/99
ΦΕΚ 241/Α/00
ΦΕΚ 121/Α/04
ΦΕΚ 227/Α/05
ΦΕΚ 159/Α/06
ΦΕΚ 268/Α/06
ΦΕΚ 212/Α/06
ΦΕΚ 145/Α/10
ΦΕΚ 97/Α/10

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΥΑ 130646/84
ΚΥΑ 3329/89 
ΚΥΑ 8243/1113/91
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93
ΚΥΑ αρ. 8881/94
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03
ΚΥΑ αρ.6952/11
ΥΑ 3046/304/89
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11
ΥΑ 21017/84/09

Πυροσβεστική διάταξη 7,
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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/∆/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.∆ΕΕΠ
Π/208/12-9-03
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/
οικ/215/31-3-08
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ
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ΑΡΘΡΟ 24ο - Τελικές ∆ιατάξεις
24.1 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 
γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτοµερειακή αναφορά σε 
άλλες θέσεις των τευχών δηµοπράτησης) των στοιχείων εδάφους (µε τυχόν σύνταξη από 
µέρους του γεωλογικής µελέτης και εκτέλεση δικών του γεωτρήσεων ή και φρεάτων και 
δική του γεωτεχνική αξιολόγηση) και είναι απόλυτα ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης του 
έργου από κάθε πλευρά, της κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα 
αποδοθεί ελεύθερη η συνολικά απαιτούµενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών και 
υλικών κάθε είδους κ.λ.π., όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από 
οποιοδήποτε λόγο ή την παρέµβαση Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει υπόψη 
του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση κατά 
οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των 
δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει τα υπάρχοντα εγκεκριµένα 
διαγράµµατα της µελέτης, καθώς και τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτήν 
την Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του.

24.2 Ο άνάδοχος έλαβε γνώση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Α.Ε.Π.Ο.) του έργου και δεσµεύεται στην τήρηση του, στα σηµεία που τον αφορούν.

24.3 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος 
για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από 
οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το έργο.

24.4 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση Κατασκευής του Εργου που 
θα γίνει µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από όλη την Ελληνική 
Νοµοθεσία και ειδικότερα, σε τεχνικά θέµατα, από τις διατάξεις περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων 
Έργων, όπως καθορίζονται µε το Ν. 1418/84, το Ν.3263/04, το σχετικό Π.∆. 609/85, το Ν. 
2229/94 (ΦΕΚ 138 Α/31-8-94), το Π.∆. 286/94 (ΦΕΚ 148 Α/14-9-94), το Ν. 2392/96, την 
Εγκ. 8/96, το Π.∆. 402/96 και την Εγκ. 38/96 και το Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει., µε τις τυχόν άλλες διατάξεις που θα έχουν εκδοθεί και θα ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
Σχετικά ισχύουν τα αναφερόµενα στη εισαγωγή της ∆ιακήρυξης.  
*  Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα I
του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
**  Ο  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.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΩΝ
ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ 

ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙ
ΕΣ

ΜΕ ή 
ΧΩΡΙΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣ
ΜΟ

∆ΙΑ
∆ΗΜΟΠΡΑ

ΣΙΑ

ΑΝΕΥ 
∆ΗΜΟΠΡΑ

ΣΙΑΣ

∆ΙΑ
∆ΗΜΟΠΡΑ

ΣΙΑ

ΑΝΕΥ
∆ΗΜΟΠΡΑ

ΣΙΑΣ

Α/
Α

ΕΙ∆ΟΣ    
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

% % % % %

ΜΕΛΕΤΕΣ
(Οταν η 
µελέτη 

χρηµατοδ
οτείται 

απο Π∆Ε 
δεν γίνεται 
κράτηση 

ΕΜΠ)

1 2 3 4 5 6 7 8

Α Ταµ. Ασφ.∆ηµ. 
και Κοιν. (ΤΑ∆ΚΥ)

2 2 2 2 - -

Β Υπ.Εσωτ.Τεχν.
(ΤΥ∆Κ)

1 1 1 - - -

Γ Ταµ.Προν.Εργολη
πτών ∆.Ε. 

(Τ.Π.Ε.∆.Ε.)

1 1 1 - - -

∆ Τα.Συντ.Μηχ.∆ηµ.
Εργων(ΤΣΜΕ∆Ε)

1 1 1 - - 2

Ε Εθν.Μετσ.Πολυτε
χν.(Ε.Μ.Π.)

0,5 0,5 0,5 - - 1

Ζ Τεχν.Επιµελ.Ελλά
δας(Τ.Ε.Ε.)

0,2 0,2 0,2 - - 2

Η N. 915/79 
(ΤΣΜΕ∆Ε)

(µόνο για τους 
µετόχους του 

ταµείου)

0,2 0,2 0,2 - - -

Θ ΤΣΜΕ∆Ε 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -

Ι Ενιαία Αρχή 
∆ηµοσίων 

Συµβάσεων

0,10 - - - - -

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους ΟΤΑ

Για εργολαβίες που χρηµατοδοτούνται απο Π.∆.Ε. ισχύουν µόνο οι κρατήσεις ∆3, Ε3, �

Η3, Θ3.
Οι κρατήσεις ∆4 και Ε4 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο.�

Οι κρατήσεις Α3, Β3, Γ3, Ζ3 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από Π.∆.Ε.�

Οι κρατήσεις ∆5 και Ε5 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο.�

Οι κρατήσεις Β5, ∆5, Ε5, Ζ5 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από Π.∆.Ε. �

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 01/03/2013

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μαρία Πιταρίδη
  πολιτικός µηχανικός

Λ. Χερσονήσου  01/03/2013
Οι Συντάξαντες

Ιατρούδη Βασιλεία
Υφαντή Σοφία

Γιανναδάκης Γεώργιος
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