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ΕΙ ∆Ι ΚΗ Σ ΥΓΓΡ ΑΦ Η ΥΠΟΧΡ ΕΩΣ ΕΩΝ
Α. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσης 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
∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο που αναφέρεται στο
3ο άρθρο των ειδικών όρων της υπόψη Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και
πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 2ο - Αντικείµενο εργολαβίας - Προδιαγραφές και λοιποί όροι εκτελέσεως
των εργασιών
Το τεχνικό κείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος της
Τεχνικής Έκθεσης της παρούσης Μελέτης.
Γενικά οι πάσης φύσεως εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ, που
αναφέρονται στα εγκεκριµένα Ενιαία Τιµολόγια, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 9/26-02-2013
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων.
Επίσης πέραν των πιο πάνω, η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην εγκεκριµένη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σύµφωνα µε τους
όρους της απόφασης για απαλλαγή του έργου από την υποχρέωση σύνταξης µελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εφόσον υπάρχει τέτοια). Η ενηµέρωση για την ύπαρξη των
πιο πάνω και η γνώση του περιεχοµένου αυτών αποτελεί συµβατική υποχρέωση του
αναδόχου του έργου και ουδεµία άγνοια δικαιολογείται.
Όλες οι απαραίτητες δαπάνες για εφαρµογή των σχετικών µε την προστασία του
περιβάλλοντος, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και ουδεµία απαίτηση εκ µέρους του
για την καταβολή πρόσθετης αποζηµίωσης γίνεται δεκτή.
Τα προϊόντα εκσκαφής που πλεονάζουν και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται για την εκτέλεση
του έργου, θα αποµακρύνονται από τη θέση του έργου και θα µεταφέρονται από τον
ανάδοχο σε θέσεις που επιτρέπονται από τα πιο πάνω, τηρουµένων των διατάξεων που
επιβάλλει η σχετική νοµοθεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης ώστε να
εξασφαλιστεί η σταθεροποίηση τους µε κατάλληλη συµπύκνωση και οι επιφάνειες που θα
προκύψουν να είναι βατές σε οχήµατα και αξιοποιήσιµες στην τελική διαµόρφωσή τους,
προκειµένου να ολοκληρωθούν τυχόν έργα αποκατάστασης.
ΑΡΘΡΟ 3ο - Γενική ισχύς Τιµολογίου
3.1 Στις τιµές του προϋπολογισµού και του Τιµολογίου της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται όλες
οι σχετικές δαπάνες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 37 του Ν.3669/2008
(όπως ισχύει σήµερα), «Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου» και στο σχετικό Περιγραφικό
Τιµολόγιο Έργων, που έχει εγκριθεί µε την Εγκύκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων.
3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου Ι∆ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ δίδεται µε πλήρη ευθύνη
του αναδόχου και µετά από εκτίµηση και συνδυασµό των µέσων που διαθέτει των
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πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης του έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των
γενικών, ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελούν συµβατική υποχρέωσή του, χωρίς να
του παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καµίας εκ των υστέρων απαίτησης και προβολής
οποιουδήποτε ισχυρισµού.
ΑΡΘΡΟ 4ο - Μηχανικός εξοπλισµός και εργαλεία – Καλή εκτέλεση εργασιών
Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα υλικά, µηχανήµατα, τα
εργαλεία ως και τα µεταφορικά µέσα που είναι αναγκαία για την πλήρη και τεχνικά σωστή
εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει.
Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα µε όλους τους τεχνικούς κανόνες και
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, τα γενικά και τα λεπτοµερειακά σχέδια της
Μελέτης. Οπωσδήποτε όµως ο ανάδοχος διατηρεί ακέραια την ευθύνη της καλής εκτέλεσης
των έργων.
Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιµοποίηση των
απαραίτητων υλικών, για τα οποία απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας, χωρίς αυτό να τον
απαλλάσσει από τις κατά Νόµο ευθύνες του και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών,
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια
της µελέτης και τα λοιπά εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη.
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση εργασιών, ο
Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες
αυτές, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 5ο - Χρόνος έναρξης της συµβατικής προθεσµίας
Σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 οι συµβατικές προθεσµίες αρχίζουν
από την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση µε
το 5% του προϋπολογισµού της υπηρεσίας και τυχόν πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Νόµου 3669/2008.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωµή
σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 35 του Νόµου 3669/2008.
ΑΡΘΡΟ 7ο - Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου – Υποχρεώσεις αναδόχου
o

o

o
o

o

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της συµβάσεως του έργου, ο
ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στη ∆/νουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του
έργου που θα ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις, λαµβάνοντας υπόψη
και τις ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δέκα (10) µέρες το χρονοδιάγραµµα µε τυχόν
συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσµίας
θεωρείται ότι το χρονοδιάγραµµα έχει εγκριθεί στη µορφή που το υπέβαλε ο ανάδοχος .
Για τη σύνταξη - έγκριση και αναθεώρηση του χρονοδιαγράµµατος ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 46 του Νόµου 3669/2008 (όπως ισχύει σήµερα).
Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος µε την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος
κατασκευής του έργου, να υποβάλλει το “Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας” (ΣΑΥ) και τον
Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) για έγκριση, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην
αριθµό ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-2002, Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού
κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων , απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε.
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο (Π.∆.305/96
άρθρο 3 παρ.10 όπως ισχύει σήµερα). Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την
εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις. Ο
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την
ολοκλήρωση του Έργου στον κύριο του έργου, ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα
πραγµατικά στοιχεία του έργου όπως αυτό κατασκευάστηκε. Μετά την αποπεράτωση
του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της
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ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του κυρίου του έργου. (Π.∆.305/96 άρθρο 3 παρ.11
όπως ισχύει σήµερα).
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης µέσα σε 30 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης
να συντάξει και υποβάλει το οργανόγραµµα του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται
λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία των στελεχών, του εξοπλισµού και των µηχανηµάτων
που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την καλή εκτέλεση του έργου,
σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 8ο - Προθεσµίες - Παράταση - Ποινικές ρήτρες
Ολικές και τµηµατικές προθεσµίες.
Στο χρονοδιάγραµµα κατασκευής που προβλέπεται από το Π.∆. 3669/2008 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 3 µήνες
Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο, ύστερα από
αίτηση του αναδόχου και αναλυτικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Νόµου 3669/2008.
Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να προγραµµατίσει τον ρυθµό εκτέλεσης των
εργασιών µε τέτοιο τρόπο ώστε η δαπάνη των εργασιών να καλύπτεται από τη διατιθέµενη
για το έργο πίστωση και παράλληλα να απορροφάται έγκαιρα η διατιθέµενη για το έργο
πίστωση.
Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης µε υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής
προθεσµίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα που προβλέπεται από τα
άρθρα 48 και 49 του Ν.3669/2008, όπως ισχύουν σήµερα.
Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης των τµηµατικών προθεσµιών, µε υπαιτιότητα του
αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα που ορίζεται σε 5% της µέσης ηµερήσιας αξίας του
έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το 20% της προβλεπόµενης από τη
σύµβαση συνολικής προθεσµίας. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών
προθεσµιών δεν µπορεί συνολικά να υπερβαίνουν το 3% του ποσού της σύµβασης και
γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3669/2008.
ΑΡΘΡΟ 9ο - Ηµερολόγιο έργου - Παραλαβές
Το ηµερολόγιο του έργου µε τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 47 του Νόµου
3669/2008, τηρείται µε µέριµνα του αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει µε την Υπηρεσία στην παραλαβή των εκάστοτε
εκτελουµένων εργασιών και να τηρεί βιβλία παραλαβών. Τα βιβλία αυτά θα είναι «εις
διπλούν» θα σηµειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις των έργων θα υπογράφονται επί τόπου
από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα τηρείται από ένα αντίγραφο και από τους δύο .
Αµέσως µόλις τελειώσει αυτοτελές µέρος του έργου, θα συντάσσονται από τον ανάδοχο και
θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω παραλαβών, σχετικά λεπτοµερή
σχέδια στα οποία θα εµφαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστάσεις τους
και θα είναι λεπτοµερέστατα και συµπληρωµένα µε σηµειώσεις, όπου χρειάζεται.
Τα υπόψη σχέδια και τεύχη θα περιλαµβάνονται σε επιµετρήσεις του έργου και η µη έγκαιρη
σύνταξή τους θα στερεί από τον ανάδοχο τη σχετική πληρωµή.
ΑΡΘΡΟ 10ο - Επιµετρήσεις
Για τις επιµετρήσεις του έργου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
Για διακριτά µέρη του έργου, ο ανάδοχος στο τέλος κάθε µήνα συντάσσει επιµετρήσεις για
τις εργασίες του προηγουµένου µήνα και τις υποβάλλει για έλεγχο στη ∆/νουσα Υπηρεσία
αφού τις υπογράψει µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο».
Μέσα σε δύο (2) µήνες το αργότερο από τη βεβαιωµένη περαίωση του έργου ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει τυχόν επί µέρους επιµετρήσεις που λείπουν ως και την
τελική επιµέτρηση.
Η διαδικασία ελέγχου της τελικής επιµέτρησης ολοκληρώνεται από τη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία µέσα σε δύο µήνες από την υποβολή της.
Λοιπά θέµατα για τις επιµετρήσεις ορίζονται στο άρθρο 52 του Νόµου 3669/2008.
-3-

ΑΡΘΡΟ 11ο - Μέτρα για την ακώλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή
του έργου κατά τη διάρκεια των εργασιών - Εξυπηρέτηση υπαλλήλων επίβλεψης.
Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για τη σήµανση και εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης
διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην περιοχή του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και
λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι
εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε τη φύση
των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδοµικά κ.λπ.), σηµάτων και πινακίδων
ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, πληροφοριακών και να επιµελείται της
συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται
υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήµανση, αυτόµατα σήµατα που θα αναβοσβήνουν
(FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαµβανοµένου υπόψη του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά
µέτρα - έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους .
Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα
οφείλεται στη µη λήψη απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.
Ο ∆ιευθύνων, από µέρους του αναδόχου του έργου, υποχρεούται µετά από ειδοποίηση της
υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν ή διευθύνουν ή επιθεωρούν τα
έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή σε
άλλους τόπους παραγωγής.
ΑΡΘΡΟ 12ο - Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές
Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από την ισχύουσα για ∆ηµόσια Έργα Νοµοθεσία
και πιο αναλυτικά ισχύουν τα αναφερόµενα στη ∆ιακήρυξη.
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008):
Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων.
Ισχύοντες Κανονισµοί και Τεχνικές Προδιαγραφές (όπως ισχύουν σήµερα) (όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα).
1. Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο
Σκυρόδεµα (ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε µε την αριθµ. ∆17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000
απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός-ΕΑΚ 2000, όπως
διορθώθηκαν το 2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 αντίστοιχα).
2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης
για τα κοινά τσιµέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001)
3. Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000),
καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις
σιδηρού οπλισµού κ.λπ. υλικών, σε εγκρίσεις συστηµάτων προέντασης κ.λπ.
4. Ο Ισχύων Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός Γ.Ο.Κ.
5. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπως ισχύει σήµερα.
6. Ο Κανονισµός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
7. Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η.
8. Οι Κανονισµοί ∆ιάθεσης Λυµάτων, Ακαθάρτων και Όµβριων
9. Οι Κανονισµοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
10. Οι Κανονισµοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
11. Τα Π.∆. 778/80 και 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδοµικών
Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα).
12. Οι διατάξεις του Κανονισµού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.∆. 71/88», όπως ισχύουν
µετά από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι
λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις.
13. Οι τοπικές δεσµεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ∆ασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης µε
αγωγούς υψηλής τάσης της ∆.Ε.Η. κ.λπ.
14. Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισµοί άλλων χωρών σε θέµατα που δεν καλύπτονται
από τους παραπάνω κανονισµούς και αποφάσεις.
15. Τα ενιαία Τιµολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών που εγκρίθηκαν µε την αριθ.
Εγκύκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων.
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16. Ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Φ.Ε.Κ. 59 ∆/3-2-1989)
17. Οι κανονισµοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές
Προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της Περίληψης ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας.
18. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου
∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε), στο µέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νοµοθεσία.
19. Το Π.∆. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών».
20. Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και
υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.
21. Ο Ν.1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές
και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83).
ΑΡΘΡΟ 13ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηµατοδότηση - Φόροι Ειδικές δαπάνες βαρύνουσες τον ανάδοχο
13.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 18% και διευκρινίζεται ότι οι τιµές
του Τιµολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό.
13.2 Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις LEADER και οι πληρωµές του ανάδοχου θα
υπόκεινται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις. Οι νόµιµες κρατήσεις καθορίζονται από τη πηγή
χρηµατοδότησης και από το ποσοστό του εργολαβικού οφέλους.
13.3 Ο ΦΠΑ βαρύνει το κύριο του έργου.
13.4 Τονίζεται επίσης ότι στις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται και τα αναγραφόµενα
στους Γενικούς Όρους του Περιγραφικού Τιµολογίου Έργων Οικοδοµικών που έχει εγκριθεί
µε την Εγκύκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων.
13.5 Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την
καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε
άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο
άρθρο 37 του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
13.6 Στις δαπάνες του αναδόχου συµπεριλαµβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που
βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν:
Αποζηµιώσεις ιδιοκτητών και εκµισθωτών των περιοχών λήψεως αδρανών και αργών υλικών
και των θέσεων εγκαταστάσεως µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά .
Οι δαπάνες αποζηµιώσεως µηχανηµάτων, πρόσθετες επιβαρύνσεις από την ανάγκη
εκµεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών (αδρανών υλικών και νερού) καθώς και των οδών
προσπελάσεως προς αυτές.
Σε περίπτωση ζηµιών ή ατυχηµάτων κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή και
µεταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα. Η Υπηρεσία δεν
αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει αποζηµιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες.
Οποιαδήποτε ζηµιά, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο
εκτελεί αυτός το έργο ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του, βαρύνει
αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη
επανόρθωσης της ζηµιάς.
ΑΡΘΡΟ 14ο - Έδρα της επιχείρησης - ∆ιορισµός
Κατά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 30 του Ν.
3669/2008 (όπως ισχύει σήµερα), ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την
ακριβή ∆/νση της και υποχρεωτικά διορίζει αντίκλητο, κάτοικο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Εκχώρηση
έργου σε τρίτους απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου .
ΑΡΘΡΟ 15ο - ∆/νση Έργων από τον Ανάδοχο - Εκλογή προσωπικού - Μηχανικά
Μέσα - Ώρες Εργασίας.
1.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούµενο
προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και
οποιαδήποτε άλλα µέσα.
2.
Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στον τόπο κατασκευής
γίνεται από τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία
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σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 36, 37 και 38 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
3.
Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της
εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος του
κατασκευαζόµενου έργου. Νοείται ότι θα ελεγχθεί αυστηρά η µη τήρηση των οριζοµένων
στο άρθρο 38 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
4.
Απαγορεύεται η κάλυψη αφανούς εργασίας ή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, η
οποία δεν µπορεί να καταµετρηθεί εκ των υστέρων, σε ηµέρες αργίας ή ώρες µη λειτουργίας
της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 16ο - Πινακίδες του έργου που κατασκευάζεται
•
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη στην προµήθεια και τοποθέτηση
πινακίδων ενδεικτικών του έργου που εκτελείται µε την επωνυµία του Κυρίου του έργου,
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταµένης Αρχής.
Υποχρεούται επίσης στη σταδιακή λήψη φωτογραφιών (έναρξη – εκτέλεση - πέρας)
•
και την προσκόµισή τους πριν την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης.
ΑΡΘΡΟ 17ο - Πηγές λήψης υλικών - ποιότητα και προέλευση υλικών
Αν δεν καθορίζονται από τη σύµβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση κατάλληλων σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών
και νερού και να δηλώσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις πηγές που θα χρησιµοποιήσει για
τις ανάγκες κατασκευής του έργου.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης
ή η ενσωµάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουµένως τύχει της έγκρισης της
Υπηρεσίας.
Όλα τα υλικά κ.λπ., που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς,
χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα.
Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα
συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντας κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων
ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., Εµπορίου και Βιοµηχανίας, καθώς επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της
εργολαβίας. Θα είναι αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρµοδίου οργάνου
της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την
εµφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λπ.
Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την
εκτέλεση των έργων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και
όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζηµίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης
των υλικών αυτών. Ο ανάδοχος δεν φέρει καµιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή
ακαταλληλότητα των υλικών, που παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη εφόσον έγκαιρα
το αναφέρει εγγράφως. Τα υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο µε
πρωτόκολλο, µετά δε την παραλαβή τους από τον ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την
ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµιά ή απώλεια, που θα συµβεί στα υλικά αυτά.
Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το µηχάνηµα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την
υπηρεσία, ως εξής:
1. Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιοµηχανικής παραγωγής, θα προσκοµίζονται στην
Υπηρεσία τεχνικά φυλλάδια και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και
δείγµατα.
2. Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω
έργο θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία δείγµατα, σχέδια ή µοντέλα.
Τα παραπάνω δείγµατα κ.λπ., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από
αυτήν µέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου.
Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό µηχάνηµα ή
συσκευή, που δεν είναι σύµφωνα µε τα δείγµατα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω .
Όλα τα µηχανήµατα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του
κατασκευαστή, η δε επίβλεψη θα µπορεί να παραπέµπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο µε
µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών µηχανηµάτων συσκευών
κ.λπ., να υποβάλλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών
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για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των ανωτέρω
υλικών.
ΑΡΘΡΟ 18ο - Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - Χρόνος υποχρεωτικής
συντήρησης του έργου.
o Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διατηρεί τα έργα σε αρίστη κατάσταση µέχρι την
παραλαβή τους και να αποκαθιστά µε δαπάνες του κάθε φθορά που προέρχεται από
διάφορες αιτίες.
o Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής ο
ανάδοχος, υποχρεούται στη συµπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η
υπηρεσία, αλλιώς οι εργασίες της αποκατάστασης µπορεί να εκτελεσθούν µε µέριµνα της
διευθύνουσας υπηρεσίας, µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του
αναδόχου. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 58 και 60 του Ν.3669/2008 όπως
ισχύει σήµερα.
o Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από
οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του
έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση.
o Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 παράγρ.1 του Ν.3669/2008 (όπως ισχύει
σήµερα), ο χρόνος εγγυήσεως του έργου καθορίζεται σε 15 µήνες µετά την πάροδο του
οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή.
o Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρόγραµµα
συντήρησης του έργου κατά τον χρόνο εγγύησης, µε αναλυτική περιγραφή των
απαιτούµενων επιθεωρήσεων, εργασιών και απαιτούµενων µηχανικών µέσων. Το εν
λόγω πρόγραµµα εγκρίνεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η οποία µπορεί να το
τροποποιήσει.
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
ΑΡΘΡΟ 19ο - Αναθεώρηση τιµών
o Εφαρµόζεται το άρθρο 54 του Ν.3669/2008.
o Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου.
ΑΡΘΡΟ 20ο - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - Ανάλυση τιµών
1.
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
2.
Το θέµα των ΤΜΝΕ και των ΠΚΤΜΝΕ ρυθµίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 57 του
Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήµερα, λαµβάνοντας υπόψη τις Τιµές µονάδος και το
Περιγραφικό Τιµολόγιο που έχουν εγκριθεί µε την Εγκύκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, όπως ισχύει σήµερα
και για την κατηγορία έργων που προβλέπεται.
3.
Όλες οι νέες τιµές µονάδος που θα συνταχθούν υπόκεινται στην έκπτωση που θα
προσφερθεί από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις .
ΑΡΘΡΟ 21ο - Πιστοποίηση Εργασιών
Η πληρωµή του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις πιστοποιήσεις
των εργασιών που έχουν εκτελεστεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών. Κατά
τα λοιπά έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στο άρθρο 53 του Νόµου 3669/2008.
ΑΡΘΡΟ 22ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οριστική παραλαβή
του
22.1 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.
22.2 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.
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22.3 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 23ο - 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 24ο - Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο*.
24.1 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).
24.2 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
εξειδικευµένη εταιρεία).
24.3 Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα
ακόλουθα:
24.3.1 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
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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:
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
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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.
24.3.2 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).
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.
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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).
24.3.3 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.
24.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και
Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.)
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.
24.4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των
εργασιών στο εργοτάξιο.
24.4.1 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
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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
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).
24.4.2 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,
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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.
24.4.3 Μηχανήµατα έργων/Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται
304/00 (αρ.2).

ως µηχανήµατα έργων Π∆

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. 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).
24.5 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:
24.5.1 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
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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.
24.5.2 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).
24.5.3 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).
24.5.4 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.
24.5.5 Κατασκευή
δεξαµενές, κλπ.)

δοµικών

έργων

(κτίρια, γέφυρες,

τοίχοι

αντιστήριξης,

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).
24.5.6 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).
24.5.7 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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24.6 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.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.

495/76
1396/83
1430/84
2168/ 93
2696/99
3542/07
3669/08
3850/10
4030/12

ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ

337/Α/76
126/Α/83
49/Α/84
147/Α/93
57/Α/99
50/Α/07
116/Α/08
84/Α/10
249/Α/12

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.
Π.

ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ

∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.
∆.

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

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

ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ

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

ΦΕΚ 155/Β/96

154/Β/84
132/Β/89
138/Β/91
187/Β/93
765/Β/93
450/Β/94
451/Β/93
301/Β/94
73/Β/94
978/Β/95
677/Β/95
1035/Β/96
113/Β/97
987/Β/99
1186/Β/03
708/Β/03
420/Β/11
59/∆/89
1035/Β/00
1176/Β/00
686/Β/01
266/Β/01
16/Β/03
905/Β/11
1287/Β/09

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

ΑΡΘΡΟ 25ο - 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 26ο - Τελικές ∆ιατάξεις
26.1 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.
26.2 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.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 09/12/2013
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Οι Συντάξαντες
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