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Άρθρο 1: Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων  

Αντικει�μενο  της  παρου� σας  Ε.Σ.Υ  ει�ναι  η  διατυ� πώση  τών  ειδικώ� ν  ο� ρών,

συ� μφώνα με τους οποι�ους θα κατασκευαστει� το ε�ργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΥ  ΠΑΛΑΜΑ»,  σε  συνδυασμο�  με  τα  οριζο� μενα  στα  λοιπα�  συμβατικα�

τευ� χη  και  τη μελε�τη του ε�ργου,  πρου= πολογισμου�   64.516,13 € (πλε�ον  Φ.Π.Α.

24%).

Άρθρο 2: Αντικείμενο του έργου

1. Αντικει�μενο της παρου� σας εργολαβι�ας ει�ναι:

 Η  κατασκευη�  ο� λών  τών  εργασιώ� ν,  ο� πώς  περιγρα� φονται  στα  συμβατικα�

τευ� χη  και  σχε�δια  και  προδιαγρα� φονται  στο  τευ� χος  τών  «Τεχνικώ� ν

Προδιαγραφώ� ν».

2. Αρχικο�  συμβατικο�  οικονομικο�  αντικει�μενο της παρου� σας εργολαβι�ας ει�ναι

το  συνολικο�  ποσο�  της  οικονομικη� ς  προσφορα� ς  του  αναδο� χου,  ο� πώς

προκυ� πτει  απο�  τον  τελικώ� ς  εγκριθε�ντα  και  κατακυρώθε�ντα  Διαγώνισμο� ,

συμπεριλαμβανομε�νών  τών  ποσώ� ν  Γ.Ε.  και  Ο.Ε.,  καθώ� ς  και  τών

απροβλε�πτών δαπανώ� ν.

Άρθρο 3: Συμβατικά Στοιχεία – Εφαρμοστέες Προδιαγραφές

Ισχυ� ουν  τα  αναφερο� μενα στη Διακη� ρυξη  και  στο  τευ� χος  τών Τεχνικώ� ν

Προδιαγραφώ� ν. 

Άρθρο 4: Συμπληρώσεις – Τροποποιήσεις

1. Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  σε  περι�πτώση  ασυμφώνι�ας  τών  σχεδι�ών  της

εγκεκριμε�νης μελε�της, να ζητη� σει ε�γκαιρα – πριν απο�  κα� θε κατα�  την κρι�ση

του  μερικη�  η�  ολικη�  εφαρμογη�  τών  σχεδι�ών  –  ε�γγραφες  οδηγι�ες  απο�  τη

Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α. Κατα�  τα λοιπα�  ε�χουν εφαρμογη�  τα οριζο� μενα στο Ν.

4412/16 και τις λοιπε�ς σχετικε�ς διατα� ξεις ο�πώς ισχυ� ουν ση� μερα.

2. Στην  περι�πτώση  που  ο  ανα� δοχος  θε�λει  να  προτει�νει  τροποποιη� σεις,

συμπληρώ� σεις,  βελτιώ� σεις κ.λ.π.,  σε επιμε�ρους τμη� ματα της εγκεκριμε�νης



μελε�της του ε�ργου, υποχρεου� ται, υ� στερα απο�  αιτιολογημε�νη προ� ταση�  του,

να υποβα� λει στη Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α πλη� ρη μελε�τη τών τροποποιη� σεών,

συμπληρώ� σεών,  βελτιώ� σεών  κ.λ.π.,  για  ε�γκριση�  τους,  μαζι�  με  λεπτομερη�

σχε�δια αυτώ� ν.

3. Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται,  χώρι�ς  ιδιαι�τερη αποζημι�ώσης,  συ� μφώνα με  τις

χορηγου� μενες σε αυτο�ν μελε�τες, τών εγγρα� φών οδηγιώ� ν της υπηρεσι�ας και

τών εγκεκριμε�νών προδιαγραφώ� ν εκπο� νησης μελετώ� ν, να προβει� παρουσι�α

του αντιπροσώ� που της Υπηρεσι�ας στην επι�  του εδα� φους προσαρμογη�  τών

μελετώ� ν, στις αναπασσαλώ� σεις και χώροσταθμη�σεις τών αξο� νών του ε�ργου,

στον  ε�λεγχο  και  λη� ψη  τών  απαιτουμε�νών  συμπληρώματικώ� ν  στοιχει�ών

προς  συμπλη�ρώση  και  προσαρμογη�  τών  εγκεκριμε�νών  στοιχει�ών  της

οριστικη� ς  μελε�της,  ο� πώς επι�σης στη ση� μανση της ζώ� νης κατα� ληψης τών

ε�ργών.

4. Η Δ/νουσα Υπηρεσι�α  υποχρεου� ται με�σα σε τρια� ντα (30) ημε�ρες απο�  την

υποβολη�  τών σχεδι�ών εφαρμογη� ς να εγκρι�νει η�  να διατα� ξει τον ανα� δοχο να

τα τροποποιη�σει  σε τακτη�  προθεσμι�α.  Σε αντι�θετη περι�πτώση τα σχε�δια

αυτα�  θεώρου� νται εγκεκριμε�να, ο� πώς τα υποβα� λλει ο ανα� δοχος, εκτο� ς εα� ν

αποδεδειγμε�να  δεν  ε�χουν  συνταχθει�  συ� μφώνα  με  τις  ανώτε�ρώ

παραγρα� φους οπο� τε η προθεσμι�α τών τρια� ντα (30) ημερώ� ν διπλασια� ζεται.

Άρθρο 5: Προθεσμίες

1. Ο ανα� δοχος υποχρεώ� νεται να παραδώ� σει  ολοκληρώμε�νο και ε�τοιμο προς

α� μεση λειτουργι�α ο� λο το ε�ργο εντο� ς συνολικη� ς προθεσμι�ας  δώδεκα  (12)

μηνών απο�  την υπογραφη�  της συ� μβασης.

2. Στο  χρονοδια� γραμμα  κατασκευη� ς  του  ε�ργου,  ο�πώς  θα  εγκριθει�  απο�  την

Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α,  μπορου� ν  να  περιλαμβα� νονται  ενδεικτικε�ς

τμηματικε�ς προθεσμι�ες που θα αφορου� ν στην ολοκλη� ρώση διακεκριμε�νών

τμημα� τών του ε�ργου.

3. Η Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α οφει�λει με�σα σε δε�κα (10) εργα� σιμες ημε�ρες απο�

την  υποβολη�  απο�  τον  ανα� δοχο  του προγρα� μματος  ποιο� τητας  του  ε�ργου

(ΠΠΕ), να το εγκρι�νει. Τυχο� ν υπε�ρβαση του χρο�νου ε�γκρισης του ανώτε�ρώ,

δεν λογι�ζεται στο συνολικο�  χρο�νο περαι�ώσης του ε�ργου.



4. Παρα� ταση τών τασσομε�νών προθεσμιώ� ν δεν αναγνώρι�ζεται στον ανα� δοχο,

εφο�σον η αιτι�α για παρα� ταση προε�ρχεται απο�  υπαιτιο� τητα αυτου� . Κατα�  τα

λοιπα�  ε�χουν  εφαρμογη�  οι  διατα� ξεις  τών  α� ρθρών  147  και  148  του  Ν.

4412/16, ο�πώς ισχυ� ουν.

5. Η  μη  τη� ρηση  τών  ανώτε�ρώ  προθεσμιώ� ν  με  υπαιτιο� τητα  του  αναδο� χου

συνεπα� γεται την επιβολη�  τών διοικητικώ� ν  και παρεπο� μενών χρηματικώ� ν

κυρώ� σεών ο� πώς περιγρα� φεται στο α� ρθρο 12 της παρου� σας και αποτελει�

λο� γο  ε�κπτώσης  του  αναδο� χου.  Κατα�  τα  λοιπα�  εφαρμο� ζονται  τα

αναφερο� μενα στο α� ρθρο 148 του Ν. 4412/16, ο� πώς ση� μερα ισχυ� ει. 

6.       Για  την  καλη�  και  εμπρο� θεσμη  εκτε�λεση  του  ε�ργου,  ο  ανα� δοχος  ει�ναι

υποχρεώμε�νος να διαθε�σει το ανα� λογο εργατικο�  προσώπικο�  και μηχανικο�

εξοπλισμο�  και να εφαρμο�σει υπερώρι�ες, νυχτερινα�  συνεργει�α και εργασι�α σε

εξαιρε�σιμες  με�ρες,  χώρι�ς  να  δικαιου� ται  καμι�α  προ�σθετη  αποζημι�ώση,

συ� μφώνα με το α� ρθρο 138 του Ν. 4412/2016.

  7.       Αν η υπηρεσι�α  κρι�νει  ο� τι  ο ρυθμο� ς  της προο�δου του ε�ργου δεν ει�ναι

ικανοποιητικο� ς  μπορει�  να  απαιτη� σει  απο�  τον  ανα� δοχο  να  αυξη�σει  τα

συνεργει�α, τις υπερώρι�ες και τα μηχανη� ματα. 

Άρθρο 6: Χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου  –  Οργανόγραμμα

εργοταξίου – Ημερολόγιο έργου

1. Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  συντα� ξει  χρονοδια� γραμμα  κατασκευη� ς  του

ε�ργου το οποι�ο θα ανταποκρι�νεται στις υποχρεώ� σεις της παρου� σας ΕΣΥ και

να  το  υποβα� λλει  στη  Διευθυ� νουσα  το  ε�ργο  Υπηρεσι�α.  Η  συ� νταξη  του

χρονοδιαγρα� μματος θα συνοδευ� εται απο�  υποστηρικτικη�  ε�κθεση η οποι�α θα

περιγρα� φει τον τρο� πο υλοποι�ησης του ε�ργου.

2. Η  υποβολη�  του χρονοδιαγρα� μματος  θα γι�νει  το  πολυ�  σε  δεκαπε�ντε  (15)

εργα� σιμες ημε�ρες απο�  την υπογραφη�  της συ� μβασης. 

3.      Κατα�  τη συ� νταξη του χρονοδιαγρα� μματος ο ανα� δοχος πρε�πει να λα� βει υπο� ψη

του την ιδιαιτερο� τητα λειτουργι�ας τών παιδικώ� ν σταθμώ� ν. Οι εργασι�ες, οι

οποι�ες  δημιουργου� ν  ο� χληση  στην  ευ� ρυθμη  λειτουργι�α  του  παιδικου�

σταθμου�  θα  πραγματοποιου� νται  σε  διαστη� ματα  στα  οποι�α  ο  παιδικο� ς



σταθμο� ς ει�ναι εκτο� ς λειτουργι�ας για ικανο�  και συνεχο� μενο δια� στημα (π.χ.

διακοπε�ς Χριστουγε�ννών, Πα� σχα, θερινε�ς διακοπε�ς).

         Εργασι�ες οι οποι�ες δεν απαιτου� ν παυ� ση λειτουργι�ας του παιδικου�  σταθμου�

δυ� νανται  να  πραγματοποιου� νται  εκτο� ς   ώραρι�ου  (π.χ.  απογευ� ματα,

σαββατοκυ� ριακα  κλπ)  και  σε  κα� θε  περι�πτώση  οι  χώ� ροι  ο� που

πραγματοποιη� θηκαν  εργασι�ες  θα  πρε�πει  να  παραδι�νονται  καθαροι�  και

ασφαλει�ς προς χρη� ση πριν το καθημερινο�  ώρα� ριο λειτουργι�ας του παιδικου�

σταθμου� .

4. H  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α  μετα�  απο�  ε�λεγχο  και  μετα�  απο�  τυχο� ν

τροποποιη�σεις η�  συμπληρώ� σεις τών προτα� σεών του αναδο� χου αποφαι�νεται

σε δε�κα (10) εργα� σιμες ημε�ρες απο�  την ημερομηνι�α υποβολη� ς,  με ε�κδοση

σχετικη� ς εγκριτικη� ς απο� φασης, με την οποι�α εγκρι�νει το χρονοδια� γραμμα

κατασκευη� ς του ε�ργου.

5. Σε περι�πτώση μεταβολη� ς τών προθεσμιώ� ν η�  του αντικειμε�νου του ε�ργου,

αναπροσαρμο� ζεται  το  χρονοδια� γραμμα  κατασκευη� ς,  συ� μφώνα  με  τα

οριζο� μενα στο α� ρθρο 145 του Ν. 4412/16, ο�πώς ισχυ� ει.

6. Το  χρονοδια� γραμμα  κατασκευη� ς  του  ε�ργου  θα  συνταχθει�  με  τη  μορφη�

τετραγώνικου�  πι�νακα  που  θα  περιλαμβα� νει  χρονικη�  ανα� λυση  τών

ποσοτη� τών,  ανα�  εργασι�α  η�  ομα� δα  εργασιώ� ν,  και  θα  συνοδευ� εται  απο�

γραμμικο�  δια� γραμμα και σχετικη�  ε�κθεση που θα αναλυ� ει και θα αιτιολογει�

πλη�ρώς  τον  προτεινο� μενο  προγραμματισμο�  και  με  βασικη�  επιδι�ώξη  το

συντονισμο�  τών δραστηριοτη� τών προς απο�δοση ολοκληρώμε�νών τμημα� τών

του ε�ργου, συ� μφώνα με το α� ρθρο 145 του Ν. 4412/16, ο�πώς ση� μερα ισχυ� ει. 

7. Ο  ανα� δοχος  του  ε�ργου  υποχρεου� ται  με�σα  σε  ε�να  (1)  μη� να  απο�  την

υπογραφη�  της συ� μβασης να συντα� ξει και να υποβα� λει οργανο� γραμμα του

εργοταξι�ου  στο  οποι�ο  θα  περιγρα� φονται  λεπτομερώ� ς  τα  πλη� ρη  στοιχει�α

στελεχώ� ν,  εξοπλισμου�  και  μηχανημα� τών  που  θα  περιλαμβα� νει  η

εργοταξιακη�  ανα� πτυξη για την εκτε�λεση του ε�ργου.

8. Για  την  κα� λυψη  η�  τον  περιορισμο�  τών  καθυστερη�σεών  του  ε�ργου  στην

περι�πτώση που ευθυ� νεται γι' αυτε�ς ο ανα� δοχος, η Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α θα

δώ� σει  εντολη�  σε  αυτο� ν  να  επιταχυ� νει  τις  εργασι�ες  εκτελώ� ντας  τις

απαραι�τητες προ� σθετες εργασι�ες και παι�ρνοντας τα απαραι�τητα επιπλε�ον

με�τρα χώρι�ς καμια�  προ�σθετη αποζημι�ώση. 



9. Το  παραπα� νώ  χρονοδια� γραμμα  κατασκευη� ς  του  ε�ργου,  θα  συνταχθει�  με

βα� ση τα αναφερο� μενα στο α� ρθρο 138 του Ν. 4412/16, ο�πώς ισχυ� ει ση� μερα,

σε  ο� τι  αφορα�  το  απαιτου� μενο  προσώπικο� ,  υλικα� ,  μηχανη� ματα,  οχη� ματα,

αποθηκευτικου� ς  χώ� ρους,  εργαλει�α  και  οποιαδη� ποτε  α� λλα  με�σα  για  την

εμπρο� θεσμη και ε�ντεχνη εκτε�λεση τών εργασιώ� ν.

10. Ο ανα� δοχος μπορει�  να κηρυχθει�  ε�κπτώτος με απο� φαση του Προι=σταμε�νου

της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας, αν υπερβει� με υπαιτιο� τητα�  του, ε�στώ και μι�α

τμηματικη�  προθεσμι�α του εγκεκριμε�νου χρονοδιαγρα� μματος κατα�  ε�να μη� να

η�  καθυστερη� σει την ε�ναρξη τών εργασιώ� ν για χρονικο�  δια� στημα μεγαλυ� τερο

τών  τρια� ντα  (30)  ημερώ� ν  απο�  την  υπογραφη�  της  συ� μβασης,  η�  δεν

εφαρμο�σει  με�σα  σε  ε�να  μη�να  απο�  την  υπογραφη�  της  συ� μβασης  το

οργανο� γραμμα εργοταξιακη� ς ανα� πτυξης.

11. Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται να τηρει� ημερολο� γιο του ε�ργου σε βιβλιοδετημε�να

διπλο� τυπα  αριθμημε�να  φυ� λλα.  Το  ημερολο� γιο  πρε�πει  να  συμπληρώ� νεται

καθημερινα�  και  να  αναγρα� φονται  σε  αυτο� ,  με  συνοπτικο�  τρο� πο,  ο� σα

προβλε�πονται στο α� ρθρο 146 του Ν. 4412/2016.

12. Το ημερολο� γιο υπογρα� φεται απο�  τον εκπρο�σώπο του αναδο� χου και απο�  το

εντεταλμε�νο ο� ργανο της επι�βλεψης ο� ταν αυτο�  παρι�σταται στο εργοτα� ξιο. Το

ε�να  αποκοπτο� μενο  φυ� λλο  περιε�ρχεται  στη  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α  εντο� ς

επτα�  (7) ημερώ� ν, με με�ριμνα του εντεταλμε�νου οργα� νου της επι�βλεψης. Οι

εγγραφε�ς  στο  ημερολο� γιο  αποτελου� ν  πληροφοριακα�  στοιχει�α  για  τις

καιρικε�ς  συνθη� κες,  τη  δυ� ναμη  απασχολου� μενου  προσώπικου�  και

μηχανημα� τών και γενικα�  για την παροχη�  εικο� νας προο� δου του ε�ργου.

13. Εφο� σον ο ανα� δοχος παραλει�πει την υποχρε�ώση του για καθημερινη�  τη� ρηση

ημερολογι�ου, επιβα� λλεται ειδικη�  ποινικη�  ρη� τρα ι�ση με  εκατό (100) ευρώ,

για κα� θε ημε�ρα παρα� λειψης, συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 146 του

Ν.  4412/2016.  Η  ειδικη�  ποινικη�  ρη� τρα επιβα� λλεται  απο�  τη  Διευθυ� νουσα

Υπηρεσι�α, υ� στερα απο�  ειδικη�  προ� σκληση του Προι=σταμε�νου της, στην οποι�α

ο επιβλε�πών αναφε�ρει εγγρα� φώς την παρα� λειψη τη� ρησης. 

Άρθρο 7: Προκαταβολές  

Εα� ν  προβλε�πεται  απο�  τη  διακη�ρυξη,  επιτρε�πεται  η  χορη� γηση

προκαταβολώ� ν στον ανα� δοχο συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 150 του Ν.

4412/16, ο� πώς ισχυ� ει ση�μερα.



Άρθρο 8: Διασφάλιση της ποιότητας του έργου

8.1. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου  

Ο ανα� δοχος εφο�σον ο πρου= πολογισμο� ς του ε�ργου υπερβαι�νει το ανώ� τατο

ο�ριο κατα�  το οποι�ο γι�νονται δεκτε�ς εργοληπτικε�ς επιχειρη�σεις δευτε�ρας τα� ξης θα

πρε�πει να υποβα� λλει σε δυ� ο (2) αντι�τυπα στην Δ/νουσα Υπηρεσι�α το Προ� γραμμα

Ποιο� τητας  Έργου  (Π.Π.Ε.),  συ� μφώνα  με  τα  οριζο� μενα  στο  α� ρθρο  158  του  Ν.

4412/16 

Η συ� νταξη του Π.Π.Ε. θα γι�νει συ� μφώνα με την ΔΕΕΠ ΟΙΚ 502/13-10-2000

(ΦΕΚ 1265/Β/18-10-2000) και  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/611/24-07-01 (ΦΕΚ 1013Β/02-08-

01) αποφα� σεις του Υφυπουργου�  ΠΕΧΩΔΕ και την σχετικη�  ΓΔΠΔΕ 82/03-05-2001

εγκυ� κλιο  του  ΥΠΕΧΩΔΕ.  Το  Π.Π.Ε.  πρε�πει  να  υποβληθει�  για  ε�γκριση  με�σα  σε

τρια� ντα (30) ημερολογιακε�ς ημε�ρες απο�  την υπογραφη�  της συ� μβασης. Η Δ/νουσα

Υπηρεσι�α  εντο� ς  δε�κα  (10)  εργα� σιμών  ημερώ� ν  θα  πρε�πει  να  επιστρε�ψει  ε�να

αντι�τυπο στον ανα� δοχο με τις τυχο� ν παρατηρη�σεις της. Ο  ανα� δοχος  θα

ει�ναι αποκλειστικα�  υπευ� θυνος για τη διασφα� λιση της ποιο� τητας του ε�ργου με την

εφαρμογη�  τών διαδικασιώ� ν «Ελε�γχου Ποιο� τητας», που θα εξασφαλι�ζουν ο� τι ο� λα

τα με�ρη του ε�ργου θα συμφώνου� ν πλη� ρώς με τις απαιτη� σεις τών συμβατικώ� ν

τευχώ� ν.  Αυτε�ς  οι  διαδικασι�ες  θα  περιλαμβα� νουν  την  επιθεώ� ρηση,  τη

δειγματοληψι�α  και  τη  δοκιμη�  τών  υλικώ� ν,  του  εξοπλισμου� ,  τών  μεθο�δών

κατασκευη� ς,  της  ποιο� τητας  τών  εργασιώ� ν,  τών  εγκαταστα� σεών  και  τών

συστημα� τών  με�τρησης,  ε�τσι  ώ� στε  η  ποιο� τητα  της  κατασκευη� ς  να  ελε�γχεται

συστηματικα�  και συνεχώ� ς, και να επιβεβαιώ� νεται ο� τι τηρει� ο� λους τους ο�ρους τών

αντι�στοιχών τεχνικώ� ν προδιαγραφώ� ν.

Ο ε�λεγχος της ποιο� τητας θα γι�νεται με ευθυ� νη και δαπα� νες του αναδο� χου,

ε�πειτα απο�  συνεννο� ηση και ε�γκριση της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας:

 Επι�  το� που  του  ε�ργου,  η�  και  εκτο� ς  ε�ργου  σε  εγκεκριμε�να  ειδικευμε�να

εργαστη� ρια δοκιμώ� ν κατα�  περι�πτώση, και καλυ� πτει ο� λες τις διαδικασι�ες για

ελε�γχους,  επιθεώρη� σεις  και  δοκιμε�ς  τών  υλικώ� ν,  εξοπλισμου�  και  εργασιώ� ν

κατασκευη� ς.



 Εκτο� ς  του ε�ργου,  σε εγκεκριμε�να ειδικευμε�να  εργαστη� ρια  του προμηθευτη�

κατασκευαστη�  η�  και του αναδο� χου, και καλυ� πτει ο� λες τις διαδικασι�ες ελε�γχου

τών υλικώ� ν και εξοπλισμώ� ν.

Ο  ανα� δοχος  ε�χει  την  υποχρε�ώση,  με  δαπα� νες  του,  να  καταρτι�σει,

οργανώ� σει,  συντονι�σει  και  υλοποιη�σει  το  Προ� γραμμα  Ποιο� τητας  του  ε�ργου

(Π.Π.Ε.). 

Ο ανα� δοχος θα ε�χει τα εξη� ς καθη� κοντα για τη διασφα� λιση της ποιο� τητας

του ε�ργου:

α. Την  κατα� ρτιση  του  προγρα� μματος  ποιο� τητας  ε�ργου,  το  οποι�ο  θα

συμπεριλαμβα� νει το προ� γραμμα εγκρι�σεών, ελε�γχών και δοκιμώ� ν και θα ει�ναι

συ� μφώνο  με  τις  τεχνικε�ς  προδιαγραφε�ς  του  ε�ργου  και  τα  οριζο� μενα  στη

συνε�χεια.

β. Την  εποπτει�α  και  εφαρμογη�  του  παραπα� νώ  προγρα� μματος  για  ο� λα  τα

στοιχει�α  του  ε�ργου,  ανεξαρτη� τώς  της  συμμετοχη� ς  υπεργολα� βών  στην

κατασκευη�  αυτου� .

γ. Την εκτε�λεση ο� λών τών δοκιμώ� ν και ελε�γχών που θα απαιτηθου� ν στα πλαι�σια

του  Π.Π.Ε.  για την πιστη�  εφαρμογη�  τών τεχνικώ� ν  προδιαγραφώ� ν και τών

λοιπώ� ν συμβατικώ� ν τευχώ� ν του ε�ργου.

δ. Την  κατα� λληλη  οργα� νώση  του  εργοταξι�ου  για  την  επιτυχη�  εφαρμογη�  του

προγρα� μματος διασφα� λισης ποιο� τητας.

ε. Τη  διασφα� λιση  της  συμβατο� τητας  εφαρμογη� ς  του  Π.Π.Ε.  με  το

χρονοδια� γραμμα του ε�ργου.

Ο  ανα� δοχος  θα  ει�ναι  αποκλειστικα�  υπευ� θυνος  για  την  ποιο� τητα  του

συνο� λου του ε�ργου (την ποιο� τητα τών υλικώ� ν που ενσώματώ� νονται στο ε�ργο η�

που  χρησιμοποιου� νται  για  την  κατασκευη�  του,  την  ποιο� τητα  τών  εργασιώ� ν

κατασκευη� ς και τοποθε�τησης κ.λ.π) ανεξαρτη� τώς του εφαρμοζομε�νου Π.Π.Ε.

8.2. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου  

Το Προ�γραμμα Ποιο� τητας Έργου θα περιλαμβα� νει γενικο� τερα :



α. Όλες  τις  διαδικασι�ες  ελε�γχου,  επιβεβαι�ώσης  και  δοκιμώ� ν  που  θα  γι�νουν

επιτο� που του ε�ργου.

β. Όλους τους ελε�γχους και δοκιμε�ς που θα γι�νουν εκτο� ς ε�ργου σε εγκεκριμε�να,

απο�  τη Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α, εργαστη�ρια δοκιμώ� ν η�  και στις εγκαταστα� σεις

του προμηθευτη�  κατασκευαστη� .

γ. Όλες  τις  διαδικασι�ες  για  την  εφαρμογη� ,  καταγραφη�  και  ε�γκριση  τών

παραπα� νώ ελε�γχών δοκιμώ� ν.

Το Π.Π.Ε. τελει� υπο�  την ε�γκριση της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας και θα πρε�πει

να  ανανεώ� νεται  και  να  ενημερώ� νεται  με  προ� σθετες  πληροφορι�ες  κατα�  τη

δια� ρκεια κατασκευη� ς του ε�ργου, η�  και να συμπληρώ� νεται ο� ποτε αυτο�  απαιτει�ται

κατα�  την πορει�α του ε�ργου.

Ειδικο� τερα, το Π.Π.Ε. θα περιε�χει (μη περιοριστικα� ) τα παρακα� τώ:

α. Δει�γματα τών προτεινομε�νών εγγρα� φών ελε�γχου ποιο� τητας, εντυ� πών δοκιμώ� ν

και εντυ� πών αναφορώ� ν.

β. Ένα κατα� λογο Υποχρεώτικώ� ν Σημει�ών Ελε�γχου, ο οποι�ος θα συμφώνηθει�  με

τη Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α.  Αυτα�  ορι�ζονται σαν σημει�α στα οποι�α απαιτει�ται

ιδιαι�τερη  επιθεώ� ρηση  και  τεκμηρι�ώση  απο�  τον  ανα� δοχο  και  ε�γκριση  τών

σχετικώ� ν  αποτελεσμα� τών  απο�  τη  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α  πριν  απο�  την

επανε�ναρξη  τών  εργασιώ� ν  (π.χ.  ειδοποι�ηση  για  δια� στρώση  σκυροδε�ματος,

επανεπι�χώση ορυγμα� τών, θε�ση σε λειτουργι�α του ε�ργου, κ.λ.π.).

 Για τα παραπα� νώ Υποχρεώτικα�  Σημει�α Ελε�γχου θα καθοριστου� ν στο Π.Π.Ε. τα

αποδεκτα�  ο� ρια για την ε�γκριση τών σχετικώ� ν δοκιμώ� ν.

 Η  υπογραφη�  του  εξουσιοδοτημε�νου  εκπροσώ� που  της  Διευθυ� νουσας

Υπηρεσι�ας στο αντι�στοιχο ε�γγραφο ελε�γχου ποιο� τητας θα ει�ναι απαραι�τητη,

ώ� στε  αυτα�  τα  τμη� ματα  του  ε�ργου  να  θεώρηθου� ν  ικανοποιητικα�  και  ο

ανα� δοχος να μπορει� να προχώρη� σει στο επο� μενο στα� διο της κατασκευη� ς.

γ. Έναν κατα� λογο υλικώ� ν και εξοπλισμου� ,  ο�που θα αναφε�ρονται κατα�  υλικο�  η�

στοιχει�ο εξοπλισμου� , οι εγκρι�σεις και τα πιστοποιητικα�  που απαιτου� νται βα� σει

τών τεχνικώ� ν  προδιαγραφώ� ν,  καθώ� ς  και οι ε�λεγχοι δοκιμε�ς  που πρε�πει να

γι�νουν κατα�  τη διαδικασι�α προμη� θειας η�  κατα�  τη δια� ρκεια της ενσώμα� τώση� ς

τους στο ε�ργο.



Ιδιαι�τερα για τους ελε�γχους δοκιμε�ς, θα αναφε�ρονται, αναλυτικα�  κατα�  υλικο�  η�

στοιχει�ο  εξοπλισμου� ,  ο  τυ� πος  ελε�γχου/δοκιμη� ς  και  ο  το� πος  εκτε�λεσης

(επιτο� που του ε�ργου η�  σε εγκεκριμε�νο εργαστη� ριο).

δ. Έναν κατα� λογο εργασιώ� ν, ο�που θα αναφε�ρονται για κα� θε εργασι�α οι εγκρι�σεις

που  απαιτου� νται  βα� σει  τών  τεχνικώ� ν  προδιαγραφώ� ν,  οι

πιστοποιη� σεις/αποδεικτικα�  εμπειρι�ας  τών  εργαζομε�νών  και  οι

ε�λεγχοι/δοκιμε�ς  που πρε�πει να γι�νουν κατα�  τη δια� ρκεια της εκτε�λεσης του

ε�ργου.

ε. Σε  περι�πτώση  που  ο  ανα� δοχος  εγκαταστη� σει  εργαστη� ριο  για  να  εκτελει�

ελε�γχους  ποιο� τητας  επιτο� που  του  ε�ργου,  θα  περιγρα� ψει  τη  θε�ση  του

εργαστηρι�ου  στο  ε�ργο  και  την  εμπειρι�α  του  τεχνικου�  προσώπικου�

(συνοδευο� μενη απο�  πιστοποιη� σεις/αποδεικτικα�  εμπειρι�ας) και θα καταθε�σει

κατα� λογο του διατιθε�μενου εξοπλισμου� ,  καθώ� ς  και κατα� λογο τών δοκιμώ� ν

που θα εκτελου� νται σ' αυτο�  το εργαστη� ριο.

Η  συμμο�ρφώση  προς  το  Π.Π.Ε.,  ο�πώς  αυτο�  ε�χει  συνταχθει�  και

συμπληρώθει�  απο�  τον ανα� δοχο και ε�χει εγκριθει�  απο�  τη Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α,

αποτελει� συμβατικη�  υποχρε�ώση του αναδο� χου.

Για το παρο� ν ε�ργο δεν απαιτει�ται Π.Π.Ε.

8.3. Δείγματα υλικών  

Έπειτα απο�  εντολη�  της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας, ο ανα� δοχος θα διαθε�τει

εγκαι�ρώς δει�γματα τών διαφο�ρών υλικώ� ν η�  εξοπλισμου�  για ε�γκριση (μαζι� με την

σχετικη�  τεκμηρι�ώση) και θα εκτελει�, με δαπα� νες του, δοκιμε�ς που θα ζητηθου� ν

απο�  τη Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α στο στα� διο επιλογη� ς, στο στα� διο προμη� θειας η�  στο

στα� διο ενσώμα� τώση� ς τους στο ε�ργο.

8.4. Επιθεωρήσεις και έλεγχοι ποιότητας  

Η Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α θα εποπτευ� ει την εφαρμογη�  του Π.Π.Ε.,  καθώ� ς

και ο� λους τους απαραι�τητους ελε�γχους,  τις δοκιμε�ς  και τις  επιθεώρη�σεις  το� σο



επιτο� που του ε�ργου ο�σο  και  εκτο� ς  αυτου� ,  ώ� στε  να  εξασφαλιστει�  ο� τι  το  ε�ργο

εκτελει�ται συ� μφώνα με τα εγκεκριμε�να σχε�δια και τις τεχνικε�ς προδιαγραφε�ς.

Ο ανα� δοχος θα παρε�χει ο� λες τις αναγκαι�ες διευκολυ� νσεις για την επι�τευξη

του παραπα� νώ στο� χου.

Η  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α  ε�χει  επι�σης  το  δικαι�ώμα  να  επιθεώρει�  την

κατασκευη�  τών  υλικώ� ν  και  εξοπλισμου�  που  ο  ανα� δοχος  προτι�θεται  να

χρησιμοποιη�σει  στο  ε�ργο  και  να  ζητη� σει  την  εκτε�λεση  δοκιμώ� ν  στις

εγκαταστα� σεις του κατασκευαστη� . Ο ανα� δοχος ει�ναι υποχρεώμε�νος να υποβα� λλει

προκαταβολικα�  στην Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α ο� λες τις σχετικε�ς πληροφορι�ες για

τον  ε�λεγχο  ποιο� τητας  η�  και  τα  με�τρα  διασφα� λισης  ποιο� τητας  σ'  αυτε�ς  τις

εγκαταστα� σεις.

Ο εξοπλισμο� ς και τα υλικα�  που θα παραδι�δονται επιτο� που του ε�ργου, θα

επιθεώρου� νται  απο�  τη  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α  κατα�  την  παραλαβη�  τους.  Ο

ανα� δοχος,  με  τη  συ� μφώνη  γνώ� μη  της  Δ/σας  Υπηρεσι�ας  θα  αναλαμβα� νει  την

προσώρινη�  αποθη� κευση του εξοπλισμου�  και τών υλικώ� ν σε ασφαλει�ς θε�σεις στην

περιοχη�  του ε�ργου ο� που δεν θα υπα� ρχει  κι�νδυνος βλα� βης  η�  ζημια� ς  απο�  α� λλες

δραστηριο� τητες.

Όλος  ο  εξοπλισμο� ς  και  τα  υλικα�  θα  αποθηκευ� ονται  και  θα

προφυλα� σσονται  συ� μφώνα με  τις  οδηγι�ες  του  κατασκευαστη� .  Ο  ανα� δοχος  θα

παρε�χει  κα� θε  αναγκαι�α  εξυπηρε�τηση  για  την  επιθεώ� ρηση  αμε�σώς  μετα�  την

παραλαβη� ,  συμπεριλαμβανομε�νης και της αποσυσκευασι�ας του εξοπλισμου�  και

τών υλικώ� ν και την εν συνεχει�α απαιτου� μενη προστασι�α τους, αν αυτο�  απαιτει�ται

απο�  τη Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α.

Αντι�γραφα ο� λών τών αποδει�ξεών παραλαβη� ς και τών σημειώ� σεών σχετικα�

με τον εξοπλισμο�  και τα εργαλει�α που περιλαμβα� νονται πρε�πει να υποβα� λλονται

στη Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α για ενημε�ρώση�  της.

Οι  παραπα� νώ  επιθεώρη� σεις  απο�  τη  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α  δεν

απαλλα� σσουν τον ανα� δοχο απο�  τις συμβατικε�ς υποχρεώ� σεις του για τον ε�λεγχο

της ποιο� τητας.

8.5. Τεκμηρίωση επιθεωρήσεων και δοκιμών  

Οι ημερη� σιες αναφορε�ς για επιθεώρη� σεις και δοκιμε�ς, οι οποι�ες θα γι�νονται

ει�τε  επιτο� που του ε�ργου ει�τε  αλλου� ,  πρε�πει  να καταγρα� φονται  σε κατα� λληλα



ε�γγραφα.  Τα  αποτελε�σματα  αυτώ� ν  τών  δοκιμώ� ν  θα  επικυρώ� νονται  απο�  τη

Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α.  Σε  ο� λα  τα  πιστοποιητικα�  δοκιμώ� ν  και  τις  αναφορε�ς

επιθεώ� ρησης  πρε�πει  να  σημειώ� νεται  σαφώ� ς  σε  ποιο  τμη� μα  του  ε�ργου

αναφε�ρονται.

Τα παραπα� νώ πιστοποιητικα�  πρε�πει να υποβα� λλονται στη Διευθυ� νουσα

Υπηρεσι�α  αμε�σώς  μο� λις  ει�ναι  διαθε�σιμα και  πα� ντώς  ο� χι  μετα�  την  ημερομηνι�α

παραλαβη� ς τών σχετικώ� ν υλικώ� ν/εξοπλισμου� .

Σε  περι�πτώση  ασυμφώνιώ� ν  με  τις  απαιτη� σεις  τών  τεχνικώ� ν

προδιαγραφώ� ν, η Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α εκδι�δει «Εντολη�  Συμμο�ρφώσης» και ο

ανα� δοχος θα ει�ναι υποχρεώμε�νος να εκτελε�σει επανορθώτικε�ς εργασι�ες.

Το  ημερολο� γιο  του  ε�ργου  αποτελει�  σημαντικο�  εργαλει�ο  αποτυ� πώσης,

τεκμηρι�ώσης και ελε�γχου τών σχετικώ� ν διαδικασιώ� ν που αφορου� ν το Π.Π.Ε..  Η

σχολαστικη�  τη� ρηση�  του εξασφαλι�ζει τον ε�λεγχο της συμβατο� τητας του Π.Π.Ε. με

το χρονοδια� γραμμα του ε�ργου.

8.6. Στοιχεία του Προγράμματος Ποιότητας Έργου  

Τα αναφερο� μενα στις τεχνικε�ς προδιαγραφε�ς θεώρου� νται τα ελα� χιστα που

πρε�πει  να  λα� βει  υπο� ψη  ο  ανα� δοχος  κατα�  τη  συ� νταξη  του  Π.Π.Ε.  του  ε�ργου,

συ� μφώνα  με  τα  υλικα� ,  τον  εξοπλισμο�  και  τις  μεθο�δους  κατασκευη� ς  που  θα

επιλε�ξει.

Άρθρο 9: Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

9.1. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας      

Με την εγκατα� σταση�  του ο  Ανα� δοχος υποχρεου� ται  να ορι�σει  υπευ� θυνο

ασφαλει�ας  που  θα  ει�ναι  αρμο� διος  για  την  εκπο� νηση  και  τη� ρηση  του  Σχεδι�ου

Ασφα� λειας και Υγει�ας (ΣΑΥ) στο εργοτα� ξιο, καθώ� ς και για τη συμπλη� ρώση�  του

κατα�  την πορει�α τών εργασιώ� ν, ανα� λογα με την τελικη�  οργα� νώση του εργοταξι�ου

του, με βα� ση τις παραγρα� φους 3 και 9 του α� ρθρου 3 του ΠΔ 305/96 ο�πώς ισχυ� ει.



Ο  συντονιστη� ς  ασφα� λειας  και  υγει�ας  θα  αναφε�ρεται  και  στο

οργανο� γραμμα που ο  ανα� δοχος θα υποβα� λλει  για ε�γκριση στην Υπηρεσι�α,  ώς

ορι�ζεται στο α� ρθρο 6 της παρου� σης.

9.2. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας      

Ο Ανα� δοχος υποχρεου� ται να τηρει� τον προβλεπο� μενο απο�  τις διατα� ξεις του

α� ρθρου  3  του  ΠΔ  305/96  Φα� κελο  Ασφα� λειας  και  Υγει�ας  (ΦΑΥ)  κα  να  τον

ενημερώ� νει συ� μφώνα με την παρ. 7 του ι�διου α� ρθρου, ο�πώς καθορι�ζεται στην

απο� φαση ΔΕΕΠΠ/85/14.05.01 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 686Β/01.06.01).

Η Επιτροπη�  Παραλαβη� ς του Έργου επιβα� λλεται να διαπιστώ� νει ο� τι για το

παραλαμβανο� μενο  προσώρινα�  η�  οριστικα�  ε�ργο,  ε�χει  καταρτιστει�  ΦΑΥ  και  ο� τι

αυτο� ς ει�ναι ενημερώμε�νος. Η παραπα� νώ διαπι�στώση θα αναγρα� φεται ρητα�  στο

σχετικο�  πρώτο� κολλο παραλαβη� ς και η Επιτροπη�  δε θα προβαι�νει στην παραλαβη�

εα� ν δεν υφι�σταται ΦΑΥ η�  εα� ν δεν ει�ναι αρκου� ντώς ενημερώμε�νος. 

Στο πρώτο� κολλο οριστικη� ς παραλαβη� ς θα αναγρα� φεται ακο� μη ο� τι ο ΦΑΥ

εφαρμο� στηκε  και  ενημερώ� θηκε  μετα�  την  προσώρινη�  παραλαβη�  η�  ο� τι

συμπληρώ� θηκε  με  τις  εργασι�ες  που  εκτελε�στηκαν  σε  εφαρμογη�  τών

παρατηρη�σεών για την αποκατα� σταση τών τυχο� ν ελαττώμα� τών.

9.3. Οι δαπα� νες για τις υποχρεώ� σεις του Αναδο� χου για τα ΣΑΥ και ΦΑΥ δεν

πληρώ� νονται  ιδιαι�τερα,  αλλα�  περιλαμβα� νονται  ανηγμε�νες  στις  τιμε�ς

μονα� δας του Τιμολογι�ου του Έργου.

Άρθρο 10: Απαιτούμενα Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας στο εργοτάξιο

10.1.   Ο  ανα� δοχος  ε�χει  την  υποχρε�ώση  για  την  τη� ρηση  τών  διατα� ξεών  της

εργατικη� ς νομοθεσι�ας, τών διατα� ξεών και κανονισμώ� ν για την προ� ληψη

ατυχημα� τών στο προσώπικο�  του, η�  στο προσώπικο�  του φορε�α του ε�ργου,

η�  σε οποιονδη� ποτε τρι�το, ώ� στε να εξαλει�φονται η�  να ελαχιστοποιου� νται

οι  κι�νδυνοι  ατυχημα� τών η�  επαγγελματικώ� ν  ασθενειώ� ν  κατα�  την φα� ση

κατασκευη� ς του ε�ργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ.7),

Ν. 3850/10 (αρ. 42) .

10.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται   :  



α. Να  εκπονει�  κα� θε  σχετικη�  μελε�τη  (στατικη�  ικριώμα� τών,  μελε�τη

προσώρινη� ς ση� μανσης ε�ργών κλπ.) και να λαμβα� νει ο� λα τα σχετικα�

με�τρα Ν. 4412/16 (αρθ. 138 παρ.7).

β. Να λαμβα� νει με�τρα προστασι�ας συ� μφώνα με την ισχυ� ουσα νομοθεσι�α

στο Σχε�διο Ασφα� λειας και Υγει�ας (ΣΑΥ), ο� πώς αυτο�  ρυθμι�ζεται με τις

αποφα� σεις  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ:  ΔΙΠΑΔ/οικ.  177/2-3-01,

ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01  και  ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02,  στο

χρονοδια� γραμμα  τών  εργασιώ� ν,  καθώ� ς  και  τις  ενδεχο� μενες

τροποποιη� σεις η�  α� λλες αναγκαι�ες αναπροσαρμογε�ς τών μελετώ� ν κατα�

τη φα� ση της μελε�της και της κατασκευη� ς του ε�ργου: Ν. 4412/16 (αρ.

138 παρ. 7).

γ. Να επιβλε�πει ανελλιπώ� ς την ορθη�  εφαρμογη�  τών με�τρών ασφα� λειας

και υγει�ας τών εργαζομε�νών, να τους ενημερώ� νει / εκπαιδευ� ει για την

αναγκαιο� τητα της τη� ρησης τών με�τρών αυτώ� ν κατα�  την εργασι�α, να

ζητα�  τη  γνώ� μη  τους  και  να  διευκολυ� νει  τη  συμμετοχη�  τους  σε

ζητη� ματα ασφα� λειας και υγει�ας:  ΠΔ 1073/81 (αρ. 111),  ΠΔ 305/96

(αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49).

Για την σώστη�  εφαρμογη�  της παρ.γ στους αλλοδαπου� ς εργαζο� μενους,

ει�ναι  αυτονο� ητο  ο� τι  η  γνώ� ση  απο�  αυτου� ς  της  ελληνικη� ς  γλώ� σσας

κρι�νεται  απαραι�τητη  ώ� στε  να  μπορου� ν  να  κατανοου� ν  την

αναγκαιο� τητα και τον τρο� πο εφαρμογη� ς τών με�τρών ασφα� λειας και

υγει�ας (εκτο� ς ειδικώ� ν περιπτώ� σεών ο� που τμη� μα η�  ο� λο το ε�ργο ε�χει

αναλα� βει να κατασκευα� σει ξε�νη εξειδικευμε�νη εταιρει�α).

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

τηρεί τα ακόλουθα :

10.3.1 Εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  –  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας  (ΣΑΥ)  -

Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα   :  

α.   Να  διαβιβα� σει  στην  αρμο� δια  επιθεώ� ρηση  εργασι�ας  πριν  απο�  την

ε�ναρξη  τών  εργασιώ� ν,  την  εκ  τών  προτε�ρών  γνώστοποι�ηση,

προκειμε�νου για εργοτα� ξιο με προβλεπο� μενη δια� ρκεια εργασιώ� ν που

θα υπερβαι�νει τις 30 εργα� σιμες ημε�ρες και στο οποι�ο θα ασχολου� νται

ταυτο� χρονα  περισσο� τεροι  απο�  20  εργαζο� μενοι  η�  ο  προβλεπο� μενος



ο� γκος εργασι�ας θα υπερβαι�νει τα 500 ημερομι�σθια: ΠΔ 305/96 (αρ 3

παρ.  12  και  13).  Η  γνώστοποι�ηση  καταρτι�ζεται  συ� μφώνα  με  το

παρα� ρτημα III του α� ρθρου 12 του ΠΔ 305/96.

β. Να ακολουθη� σει τις υποδει�ξεις / προβλε�ψεις τών ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποι�α

αποτελου� ν  τμη� μα  της  τεχνικη� ς  μελε�της  του  ε�ργου  (οριστικη� ς  η�

εφαρμογη� ς)  συ� μφώνα  με  το  Π.Δ.  305/96  (αρ.3  παρ.8)  και  την  ΥΑ

ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποι�α ενσώματώ� θηκε στο

Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).

γ. Να αναπτυ� ξει, να προσαρμο� σει και να συμπληρώ� σει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της

μελε�της (τυχο� ν παραλη� ψεις που θα διαπιστώ� σει ο ι�διος η�  που θα του

ζητηθου� ν απο�  την Υπηρεσι�α), συ� μφώνα με την μεθοδολογι�α που θα

εφαρμο� σει στο ε�ργο ανα� λογα με την κατασκευαστικη�  του δυσκολι�α,

τις  ιδιαιτερο� τητες  του,  κλπ  (με�θοδος  κατασκευη� ς,  ταυτο� χρονη

εκτε�λεση  φα� σεών  εργασιώ� ν,  πολιτικη�  ασφα� λειας,  οργα� νώση,

εξοπλισμο� ς, κλπ).

δ. Να  αναπροσαρμο� σει  τα  ΣΑΥ-ΦΑΥ  ώ� στε  να  περιληφθου� ν  σε  αυτα�

εργασι�ες  που θα προκυ� ψουν λο� γώ τροποποι�ησης  της εγκεκριμε�νης

μελε�της και για τις οποι�ες θα απαιτηθου� ν τα προβλεπο� μενα απο�  την

ισχυ� ουσα νομοθεσι�α, με�τρα ασφα� λειας και υγει�ας: ΠΔ 305/96 (αρ. 3

παρ. 9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η

οποι�α ενσώματώ� θηκε στο Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).

ε. Να τηρη� σει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτα� ξιο, κατα�  την εκτε�λεση του ε�ργου:

ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ)

του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα ε�χει στη δια� θεση τών ελεγκτικώ� ν αρχώ� ν.

στ. Συμπληρώματικε�ς αναφορε�ς στο Σχε�διο Ασφα� λειας Υγει�ας (ΣΑΥ) και

στο Φα� κελο Ασφα� λειας Υγει�ας (ΦΑΥ).

 Το ΣΑΥ αποσκοπει� στην προ� ληψη και στον περιορισμο�  τών κινδυ� νών

για  τους  εργαζο� μενους  και  για  τα  α� λλα  εμπλεκο� μενα  με�ρη  που

παρευρι�σκονται  στο  εργοτα� ξιο  κατα�  τη  δια� ρκεια  κατασκευη� ς  του

ε�ργου.

 Αντι�στοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπει� στην προ� ληψη και στον περιορισμο�  τών

κινδυ� νών για ο� σους μελλοντικα�  ασχοληθου� ν με τη συντη� ρηση η�  την

επισκευη�  του ε�ργου.



1. Το περιεχο� μενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφε�ρεται στο ΠΔ

305/96 (αρ.3 παρ.  5-7)  και  στις  ΥΑ:  ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001

(αρ.  3)  και  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002  (παρ.  2.9)  του  (τ.)

ΥΠΕΧΩΔΕ  οι  οποι�ες  ενσώματώ� θηκαν  στο  Ν.  4412/16 (αρ.

138).

2. Η υποχρε�ώση εκπο� νησης ΣΑΥ προβλε�πεται συ� μφώνα με το

ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), ο� ταν :

α.  Απαιτει�ται  Συντονιστη� ς  στη φα� ση  της  μελε�της,  δηλ.  ο� ταν  θα

απασχοληθου� ν  περισσο� τερα  του  ενο� ς  συνεργει�α  στην

κατασκευη� .

β. Οι εργασι�ες που προ� κειται να εκτελεστου� ν ενε�χουν ιδιαι�τερους

κινδυ� νους: Π.Δ.305/96 (αρθ. 12 παρα� ρτημα II).

γ. Απαιτει�ται  εκ  τών  προτε�ρών  γνώστοποι�ηση  στην  αρμο� δια

επιθεώ� ρηση εργασι�ας.

δ. Για  την  ε�ναρξη  τών  οικοδομικώ� ν  εργασιώ� ν,  επιβα� λλεται  με

ευθυ� νη του κυρι�ου η�  του ε�χοντος νο� μιμο δικαι�ώμα: θεώ� ρηση

του σχεδι�ου και του φακε�λου ασφα� λειας και υγει�ας (ΣΑΥ,ΦΑΥ)

του ε�ργου απο�  την αρμο� δια Επιθεώ� ρηση Εργασι�ας συ� μφώνα

με  το  α� ρθρο  7  παρ.1  εδα� φιο  α'  του  Ν  4030/2011  (ΦΕΚ

249/Α/25-11-2011)  και  την  αρ.  πρώτ.  10201/27-3-2012

εγκυ� κλιο του Ειδ. Γραμματε�α του Σ.ΕΠ.Ε.

3. Ο  ΦΑΥ  καθιερώ� νεται  ώς  απαραι�τητο  στοιχει�ο  για  την

προσώρινη�  και  την  οριστικη�  παραλαβη�  κα� θε  Δημο� σιου

Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποι�α

ενσώματώ� θηκε στο Ν. 4412/16 (αρ. 170 και 172).

4. Μετα�  την αποπερα� τώση του ε�ργου,  ο ΦΑΥ φυλα� σσεται με

ευθυ� νη του Κυρι�ου του Έργου και το συνοδευ� ει καθ' ο� λη τη

δια� ρκεια της ζώη� ς  του:  ΠΔ 305/96 (αρ.  3 παρ.  11) και ΥΑ

ΔΙΠΑΔ/οι κ/889/2002 (παρ. 2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

5. Διευκρινι�σεις  σχετικα�  με  την  εκπο� νηση  του  ΣΑΥ  και  την

κατα� ρτιση  του  ΦΑΥ  περιλαμβα� νονται  στην  ΕΓΚΥΚΛΙΟ  6  με  αρ.  πρώτ.

ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.



10.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση

στοιχείων ασφάλειας και υγείας

Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται :

α. Να αναθε�σει καθη� κοντα τεχνικου�  ασφαλει�ας αν στο ε�ργο απασχολη� σει

λιγο� τερους απο�  50 εργαζο� μενους συ� μφώνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8

παρ.1 και αρ. 12 παρ.4).

β. Να αναθε�σει καθη� κοντα τεχνικου�  ασφαλει�ας και ιατρου�  εργασι�ας, αν

απασχολη� σει  στο  ε�ργο  50  και  α� νώ  εργαζο� μενους,  συ� μφώνα  με  το

Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ε�ώς 25).

γ. Τα παραπα� νώ καθη� κοντα μπορει� να ανατεθου� ν σε εργαζο� μενους στην

επιχει�ρηση η�  σε α� τομα εκτο� ς της επιχει�ρησης η�  να συναφθει� συ� μβαση

με  τις  Εξώτερικε�ς  Υπηρεσι�ες  Προστασι�ας  και  Προ� ληψης  η�  να

συνδυαστου� ν αυτε�ς οι δυνατο� τητες.

Η  ανα� θεση  καθηκο� ντών  σε  α� τομα  εντο� ς  της  επιχει�ρησης  γι�νεται

εγγρα� φώς απο�  τον ανα� δοχο  και  αντι�γραφο της  κοινοποιει�ται  στην

τοπικη�  Επιθεώ� ρηση  Εργασι�ας,  συνοδευ� εται  δε  απαραι�τητα  απο�

αντι�στοιχη δη� λώση αποδοχη� ς: Ν.3850/10 (αρ.9).

δ. Στα  πλαι�σια  τών  υποχρεώ� σεών  του  αναδο� χου  καθώ� ς  και  τών:

τεχνικου�  ασφαλει�ας  και  ιατρου�  εργασι�ας,  εντα� σσεται  και  η

υποχρεώτικη�  τη� ρηση στο εργοτα� ξιο, τών ακο� λουθών στοιχει�ών :

1. Γραπτη�  εκτι�μηση προς τον ανα� δοχο, απο�  τους τεχνικο�  ασφα� λειας

και ιατρο�  εργασι�ας, τών υφισταμε�νών κατα�  την εργασι�α κινδυ� νών

για την ασφα� λεια και την υγει�α,  συμπεριλαμβανομε�νών εκει�νών

που αφορου� ν ομα� δες εργαζομε�νών που εκτι�θενται σε ιδιαι�τερους

κινδυ� νους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).

2. Βιβλι�ο υποδει�ξεών τεχνικου�  ασφαλει�ας και γιατρου�  εργασι�ας στο

οποι�ο θα αναγρα� φουν τις υποδει�ξεις τους ο Τεχνικο� ς ασφαλει�ας

και ο γιατρο� ς εργασι�ας Ν.3850/10(αρ.14παρ.1 και αρ. 17 παρ. 1).

 Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  λαμβα� νει  ενυπο� γραφα  γνώ� ση  τών

υποδει�ξεών αυτώ� ν.

 Το βιβλι�ο υποδει�ξεών τεχνικου�  ασφαλει�ας και γιατρου�  εργασι�ας

σελιδομετρει�ται  και  θεώρει�ται  απο�  την  αρμο� δια  επιθεώ� ρηση

εργασι�ας.



 Αν ο ανα� δοχος διαφώνει� με τις γραπτε�ς υποδει�ξεις και συμβουλε�ς

του τεχνικου�  η�  του ιατρου�  εργασι�ας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ),

οφει�λει  να αιτιολογει�  τις  απο� ψεις  του και  να τις  κοινοποιει�  και

στην Επιτροπη�  Υγει�ας και Ασφα� λειας (Ε.Υ.Α.Ε) η�  στον εκπρο� σώπο

τών  εργαζομε�νών  τών  οποι�ών  η  συ� σταση  και  οι  αρμοδιο� τητες

προβλε�πονται απο�  τα α� ρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.

 Σε  περι�πτώση  διαφώνι�ας  η  διαφορα�  επιλυ� εται  απο�  τον

επιθεώρητη�  εργασι�ας και μο� νο.

3. Βιβλι�ο  ατυχημα� τών  στο  οποι�ο  θα  περιγρα� φεται  η  αιτι�α  και  η

περιγραφη�  του  ατυχη� ματος  και  να  το  θε�τει  στη  δια� θεση  τών

αρμο� διών αρχώ� ν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).

 Τα  με�τρα  που  λαμβα� νονται  για  την  αποτροπη�  επανα� ληψης

παρο� μοιών ατυχημα� τών,  καταχώρου� νται  στο βιβλι�ο  υποδει�ξεών

τεχνικου�  ασφαλει�ας.

 Ο  ανα� δοχος  οφει�λει  να  αναγγε�λλει  στις  αρμο� διες  επιθεώρη� σεις

εργασι�ας, στις πλησιε�στερες αστυνομικε�ς αρχε�ς και στις αρμο� διες

υπηρεσι�ες του ασφαλιστικου�  οργανισμου�  στον οποι�ο υπα� γεται ο

εργαζο� μενος  ο� λα  τα  εργατικα�  ατυχη� ματα  εντο� ς  24  ώρώ� ν  και

εφο� σον  προ� κειται  περι�  σοβαρου�  τραυματισμου�  η�  θανα� του,  να

τηρει�  αμετα� βλητα ο� λα τα στοιχει�α που δυ� ναται να χρησιμευ� σουν

για  εξακρι�βώση  τών  αιτι�ών  του  ατυχη� ματος  Ν.3850/10  (αρ.43

παρ.2α).

4. Κατα� λογο τών εργατικώ� ν ατυχημα� τών που ει�χαν ώς συνε�πεια για

τον  εργαζο� μενο  ανικανο� τητα  εργασι�ας  μεγαλυ� τερη  τών  τριώ� ν

εργα� σιμών ημερώ� ν Ν.3850/10(αρ.43παρ.2γ).

5. Ιατρικο�  φα� κελο κα� θε εργαζο� μενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9).

10.3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  τηρει�  στο  εργοτα� ξιο  Ημερολο� γιο  Με�τρών

Ασφα� λειας (ΗΜΑ), ο� ταν απαιτει�ται εκ τών προτε�ρών γνώστοποι�ηση στην

αρμο� δια  επιθεώ� ρηση  εργασι�ας,  πριν  την  ε�ναρξη  τών  εργασιώ� ν  στο

εργοτα� ξιο συ� μφώνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασμο�  με την

ΥΑ 130646/1984 του (τ.) Υπουργει�ου Εργασι�ας.



Το ΗΜΑ θεώρει�ται, συ� μφώνα με την παραπα� νώ ΥΑ, απο�  τις κατα�  το� πους

Δ/νσεις, Τμη� ματα η�  Γραφει�α Επιθεώ� ρησης Εργασι�ας και συμπληρώ� νεται

απο�  τους  επιβλε�ποντες  μηχ/κου� ς  του  αναδο� χου  και  της  Δ/νουσας

Υπηρεσι�ας,  απο�  τους  υπο� χρεους  για  την  διενε�ργεια  τών  τακτικώ� ν

ελε�γχών  η�  δοκιμώ� ν  για  ο� ,τι  αφορα�  τα  αποτελε�σματα  τών  ελε�γχών  η�

δοκιμώ� ν, απο�  το αρμο� διο ο� ργανο ελε�γχου ο� πώς ο επιθεώρητη� ς εργασι�ας,

κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την Εγκυ� κλιο 27 του

(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρώτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

10.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων

Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Για την πιστη�  εφαρμογη�  του Σ ΑΥ κατα�  την εξε�λιξη του ε�ργου,  πρε�πει

αυτο�  να συσχετι�ζεται με το Η Μ Α.

Στα πλαι�σια  του συσχετισμου�  αυτου� ,  να σημειώ� νεται  στο Η.Μ.Α.  κα� θε

αναθεώ� ρηση και εμπλουτισμο� ς του ΣΑΥ και επι�σης σε ειδικη�  στη� λη του,

να γι�νεται παραπομπη�  τών αναγραφο� μενών υποδει�ξεών / διαπιστώ� σεών

στην αντι�στοιχη σελι�δα του ΣΑΥ.

Με  τον  τρο� πο  αυτο�  διευκολυ� νεται  και  επιτυγχα� νεται  ο  στο� χος  της

προ� ληψης του ατυχη� ματος.

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

εργασιών στο εργοτάξιο.

10.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  τηρει�  στο  εργοτα� ξιο,  κατα�  την  εκτε�λεση

ο� λών τών εργασιώ� ν, τα παρακα� τώ με�τρα ασφα� λειας και υγει�ας :

α. Την ευκρινη�  και εμφανη�  ση� μανση και περι�φραξη του περιβα� λλοντα

χώ� ρου  του  εργοταξι�ου  με  ιδιαι�τερη  προσοχη�  στη  ση� μανση  και

περι�φραξη τών επικι�νδυνών θε�σεών: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ. 12

παραρτ. IV με�ρος Α, παρ. 18.1).

β. Τον  εντοπισμο�  και  τον  ε�λεγχο  πρου= παρχουσώ� ν  της  ε�ναρξης

λειτουργι�ας του εργοταξι�ου ηλεκτρικώ� ν εγκαταστα� σεών και εκτροπη�

τυχο� ν  υπαρχο� ντών  εναε�ριών  ηλεκτροφο� ρών  αγώγώ� ν  ε�ξώ  απο�  το

εργοτα� ξιο,  ώ� στε  να παρε�χεται  προστασι�α  στους  εργαζο� μενους  απο�

τον κι�νδυνο ηλεκτροπληξι�ας: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.

12 παραρτ. IV με�ρος Β, τμη� μα II, τταρ.2).



γ. Τη  ση� μανση  τών  εγκαταστα� σεών  με  ειδικου� ς  κινδυ� νους  (αγώγοι�

ατμώ� ν  θερμώ� ν,  υγρώ� ν  η�  αερι�ών  κλπ)  και  τα  απαιτου� μενα  με�τρα

προστασι�ας  τών  εργαζομε�νών  απο�  τους  κινδυ� νους  τών

εγκαταστα� σεών αυτώ� ν: ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ. 12,

παραρτ. IV με�ρος Α, τταρ.6).

δ. Τη  λη� ψη  με�τρών  αντιμετώ� πισης  εκτα� κτών  καταστα� σεών  ο� πώς:

κατα� ρτιση  σχεδι�ου  διαφυγη� ς  -  δια� σώσης  και  εξο� δών  κινδυ� νου,

πυρασφα� λεια, εκκε�νώση χώ� ρών απο�  τους εργαζο� μενους,  προ� ληψη -

αντιμετώ� πιση πυρκαγιώ� ν & επικι�νδυνών εκρη� ξεών η�  αναθυμια� σεών,

υ� παρξη πυροσβεστη� ρών, κλπ.:  ΠΔ 1073/81 (αρ.  92-96),  ΠΔ 305/96

(αρ. 12, παραρτ. IV με�ρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10(αρ.30, 32,45).

ε. Την  εξασφα� λιση  παροχη� ς  πρώ� τών  βοηθειώ� ν,  χώ� ρών  υγιεινη� ς  και

υγειονομικου�  εξοπλισμου�  (υ� παρξη  χώ� ρών  πρώ� τών  βοηθειώ� ν,

φαρμακει�ου,  αποχώρητηρι�ών,  νιπτη� ρών,  κλπ):  ΠΔ  1073/81  (αρ.

109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV με�ρος

Α, παρ. 13, 14).

στ. Την εξασφα� λιση της δώρεα� ν χορη� γησης Με�σών Ατομικη� ς Προστασι�ας

(ΜΑΠ)  στους  εργαζο� μενους  ο� πώς  προστατευτικα�  κρα� νη,  μπο� τες

ασφαλει�ας,  φώσφορι�ζοντα  γιλε�κα,  ολο� σώμες  ζώ� νες  ασφαλει�ας,

γυαλια� ,  κλπ, εφο� σον τους ενημερώ� σει εκ τών προτε�ρών σχετικα�  με

τους  κινδυ� νους  απο�  τους  οποι�ους  τους  προστατευ� ει  ο  εξοπλισμο� ς

αυτο� ς και τους δώ� σει σαφει�ς οδηγι�ες για τη χρη� ση του: Π.Δ. 1073/81

(αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι

τροποπ. αυτη� ς ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94,

Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

10.4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση

- εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες

κλπ

Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται :

α. Να προβει� στην κατα� λληλη ση� μανση και σηματοδο� τηση, με σκοπο�  την

ασφαλη�  διε�λευση  τών  πεζώ� ν  και  τών  οχημα� τών  απο�  την  περιοχη�

κατασκευη� ς του ε�ργου, συ� μφώνα με :



 Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγι�ες

Ση� μανσης Εκτελου� μενών Έργών» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τευ� χος 7)

 Τη  ΚΥΑ  αριθ.6952/14-2-2011  του  τ.ΥΠΕΚΑ  και  τ.ΥΠΥΜΕΔΙ

«Υποχρεώ� σεις  και  με�τρα  για  την  ασφαλη�  διε�λευση  τών  πεζώ� ν

κατα�  την εκτε�λεση εργασιώ� ν  σε κοινο� χρηστους χώ� ρους πο� λεών

και οικισμώ� ν που προορι�ζονται για την κυκλοφορι�α πεζώ� ν »

Τις διατα� ξεις του Κώ� δικα Οδικη� ς Κυκλοφορι�ας: Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και

αρ.52) και την τροπ. αυτου� : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

β. Να  τηρει�  τις  απαιτη� σεις  ασφα� λειας  που  αφορου� ν  σε  εργασι�ες

εναπο� θεσης  υλικώ� ν  στις  οδου� ς,  κατα� ληψης  τμη� ματος  οδου�  και

πεζοδρομι�ου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτου� : Ν. 3542/07

(αρ.43,44).

γ. Να συντηρει�  και να ελε�γχει τακτικα�  τη λειτουργι�α τών συστημα� τών

ασφαλει�ας  και  να τηρει�  τις  απαιτη� σεις  ασφα� λειας  τών ηλεκτρικώ� ν

εγκαταστα� σεών,  τών φορητώ� ν ηλεκτρικώ� ν συσκευώ� ν,  τών κινητώ� ν

προβολε�ών,  τών  καλώδι�ών  τροφοδοσι�ας,  τών  εγκαταστα� σεών

φώτισμου�  εργοταξι�ου,  κλπ:  ΠΔ  1073/81  (αρ.75-84),  ΠΔ  305/96

(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.Ι\/με�ρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).

δ. Να  προβει�  στα  απαραι�τητα  με�τρα  ασφα� λειας  που  αφορου� ν  σε

εργασι�ες  φο� ρτώσης,  εκφο� ρτώσης,  αποθη� κευσης,  στοι�βασης,  ρι�ψης

και μεταφορα� ς υλικώ� ν και α� λλών στοιχει�ών: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81

(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ)

και αρ. 12 παραρτ. IV με�ρος Α παρ. 11 και. με�ρος Β τμη� μα II παρ.4],

Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτου� : Ν. 3542/07 (αρ.30).

ε. Να  τηρει�  με�τρα  προστασι�ας  τών  εργαζομε�νών  που  αφορου� ν:  α)

κραδασμου� ς:  ΠΔ  176/05,  β)  θο� ρυβο:  ΠΔ  85/91,  ΠΔ  149/06,  γ)

προφυλα� ξεις  της οσφυι=κη� ς  χώ� ρας και της ρα� χης απο�  χειρώνακτικη�

διακι�νηση  φορτι�ών:  ΠΔ  397/94,  δ)  προστασι�α  απο�  φυσικου� ς,

χημικου� ς  και  βιολογικου� ς  παρα� γοντες:  Ν.3850/10  (α� ρ.  36-41),  ΠΔ

82/10.

10.4.3 Μηχανήματα  έργων  /  Εξοπλισμοί  εργασίας  -  αποδεικτικά  στοιχεία

αυτών.



Οι  εξοπλισμοι�  εργασι�ας  χαρακτηρι�ζονται  και  κατατα� σσονται  ώς

μηχανη� ματα ε�ργών ΠΔ 304/00 (αρ. 2).

α. Ο ανα� δοχος οφει�λει να ελε�γχει τη σώστη�  λειτουργι�α και τον χειρισμο�

τών  μηχανημα� τών  (χώματουργικώ� ν  και  διακι�νησης  υλικώ� ν),  τών

ανυψώτικώ� ν μηχανημα� τών, τών οχημα� τών, τών εγκαταστα� σεών, τών

μηχανώ� ν και του λοιπου�  εξοπλισμου�  εργασι�ας (ζώ� νες ασφαλει�ας με

μηχανισμο�  ανο� δου  και  καθο� δου,  κυλιο� μενα  ικριώ� ματα,  φορητε�ς

κλι�μακες, κλπ ): ΠΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74), Ν 1430/84 (αρ. 11-15),

ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτου� : ΠΔ 89/99, ΠΔ

304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12

παραρτ.  IV  με�ρος  Β  τμη� μα  II  παρ.7  -  9),  ΚΥΑ 15085/593/03,  ΚΥΑ

αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).

β. Τα μηχανη� ματα ε�ργών συ� μφώνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV,

με�ρος Β', τμη� μα II, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρε�πει να

συνοδευ� ονται απο�  τα εξη� ς στοιχει�α:

1. Πινακι�δες αριθμου�  κυκλοφορι�ας

2. Άδεια κυκλοφορι�ας

3. Αποδεικτικα�  στοιχει�α ασφα� λισης.

4. Αποδεικτικα�  πληρώμη� ς τελώ� ν κυκλοφορι�ας (χρη� σης)

5. Άδειες χειριστώ� ν  μηχανημα� τών συ� μφώνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.

12, παραρτ.  IV,  με�ρος Β',  τμη� μα II,  παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ

89/99  (παραρτ.  II,  παρ.2.1).  Σημειώ� νεται  ο� τι  η  α� δεια  χειριστου�

μηχανη� ματος συνοδευ� ει τον χειριστη� .

6. Βεβαι�ώση ασφαλου� ς λειτουργι�ας του εξοπλισμου�  εργασι�ας (ορθη�

συναρμολο� γηση  -  εγκατα� σταση,  καλη�  λειτουργι�α)  και  αρχει�ο

συντη� ρησης  αυτου�  στο  οποι�ο  θα  καταχώρου� νται  τα

αποτελε�σματα  τών  ελε�γχών  συ� μφώνα  με  το  ΠΔ  89/99  (αρ.  4α

παρ. 3 και 6).

7. Πιστοποιητικο�  επανελε�γχου  ανυψώτικου�  μηχανη� ματος,  οδηγι�ες

χρη� σης,  συντη� ρησης  και  αντι�στοιχο  βιβλι�ο  συντη� ρησης  και

ελε�γχών αυτου�  συ� μφώνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ. 3 και αρ.

4. παρ. 7).



10.5. 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  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  τηρει�  στο  εργοτα� ξιο,  πε�ρα  απο�  τα

προαναφερο� μενα,  προ� σθετα απαιτου� μενα με�τρα ασφα� λειας και υγει�ας,

κατα�  περι�πτώση, ανα� λογα με το ει�δος τών εργασιώ� ν του εκτελου� μενου

ε�ργου.

Τα  εν  λο� γώ  απαιτου� μενα  με�τρα  αναφε�ρονται  στα  παρακα� τώ

νομοθετη� ματα:

10.5.1 Κατεδαφίσεις  :  

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ. 18-33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91

(αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.  Ill ),

Υ.Α.  3009/2/21-γ/94,  Υ.Α.  2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροπ.  αυτη� ς:  ΥΑ

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12,

παραρτ.  IV με�ρος Β τμη� μα  II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτη� ς:

Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτου�  ΠΔ 2/06, ΠΔ

212/06, ΥΑ 21017/84/09.

10.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :

Ν.  495/76,  ΠΔ  413/77,  ΠΔ  1073/81  (αρ.2-17,  40-42  ),  ΥΑ  αρ.

3046/304/89  (αρ.  8  -  ασφα� λεια  και  αντοχη�  κτιρι�ών,  παρ.  4),  ΚΥΑ

3329/89 και η τροπ.  αυτη� ς:  ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  ΠΔ

396/94  (αρ.  9  παρ.  4  παραρτ.  Ill),  ΥΑ  3009/2/21-γ/94,  ΥΑ

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτη� ς ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ

Φ6.9/25068/1183/96,  ΠΔ  455/95  και  η  τροπ.  αυτου� :  ΠΔ  2/06,  ΠΔ

305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV με�ρος Β τμη� μα II παρ. 10 ).

10.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες

σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.

ΠΔ  778/80,  ΠΔ  1073/81  (αρ.  34-44),  Ν.  1430/84  (αρ.  7-10),  ΚΥΑ

16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. III), ΠΔ 155/04,

ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.  IV με�ρος Α παρ.1, 10 και με�ρος Β τμη� μα  II

παρ. 4-6, 14 ).

10.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες



ΠΔ 95/78,  ΠΔ 1073/81 (αρ. 96,  99,  104,  105 ),  ΠΔ 70/90 (αρ. 15),  ΠΔ

396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. III), Πυροσβεστικη�  Δια� ταξη 7 Απο� φ. 7568

Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ. οικ. 16289/330/99.

10.5.5 Κατασκευή  δομικών  έργων  (κτίρια,  γέφυρες,  τοίχοι  αντιστήριξης,

δεξαμενές, κλπ.)

ΠΔ  778/80,  ΠΔ  1073/81  (αρ.  26-  33,  αρ.  98),  ΥΑ  3046/304/89,  ΠΔ

396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. III), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV με�ρος Β

τμη� μα II παρ. 12).

10.5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.

(Ση� ραγγες  κυκλοφορι�ας  οχημα� τών,  αρδευτικε�ς  ση� ραγγες,  υπο� γειοι

σταθμοι� παραγώγη� ς ενε�ργειας και εργασι�ες που εκτελου� νται στα υπο� γεια

στεγασμε�να  τμη� ματα  τών  οικοδομικώ� ν  η�  α� λλης  φυ� σης  ε�ργών  και  σε

στα� θμη χαμηλο� τερη τών 6.00 μ. κα� τώ απο�  την επιφα� νεια της γης.)

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτη� ς: ΥΑ

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. III),

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτη� ς: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ.

αυτου� : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV με�ρος Β τμη� μα II παρ.10).

10.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα

(Υποθαλα� σσιες  εκσκαφε�ς,  διαμο� ρφώση πυθμε�να θαλα� σσης,  κατασκευη�

προβλη� τας  κλπ  με  χρη� ση  πλώτώ� ν  ναυπηγημα� τών  και  καταδυτικου�

συνεργει�ου) ΠΔ 1073/81 (αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ. 17), ΠΔ 396/94 (αρ. 9

παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV

με�ρος Β τμη� μα II παρ.8.3 και παρ. 13).

10.6. Ακολουθεί  κατάλογος  με  τα  νομοθετήματα  και  τις  κανονιστικές

διατάξεις  που  περιλαμβάνουν  τα  απαιτούμενα  μέτρα  ασφάλειας  και

υγείας στο εργοτάξιο  .  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

Α. ΝΟΜΟΙ



Ν.495/76 (ΦΕΚ 377/Α/76), Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83), Ν.1430/84

(ΦΕΚ  49/Α/84),  Ν.2168/93  (ΦΕΚ  147/Α/93),  Ν.2696/99  (ΦΕΚ

57/Α/99),  Ν.3542/07  (ΦΕΚ  50/Α/07),  Ν.3850/10  (ΦΕΚ  84/Α/10),

Ν.4030/12 (ΦΕΚ 249/Α/12), N.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/16).

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π.Δ.413/77 (ΦΕΚ 128/Α/77), Π.Δ. 95/78 (ΦΕΚ 20/Α/78), Π.Δ.216/78

(ΦΕΚ  47/Α/78),  Π.Δ.778/80  (ΦΕΚ  193/Α/80),  Π.Δ.1073/81  (ΦΕΚ

260/A/81), Π.Δ.225/89 (ΦΕΚ 106/Α/89), Π.Δ.31/90 (ΦΕΚ 31/Α/90),

Π.Δ.70/90  (ΦΕΚ  31/Α/90),  Π.Δ.85/91  (ΦΕΚ  38/Α/91),  Π.Δ.499/91

(ΦΕΚ  180/Α/91),  Π.Δ.395/94  (ΦΕΚ  220/Α/94),  Π.Δ.396/94  (ΦΕΚ

220/Α/94),  Π.Δ.397/94  (ΦΕΚ  221/Α/94),  Π.Δ.105/95  (ΦΕΚ

67/Α/95),  Π.Δ.455/95  (ΦΕΚ  268/Α/95),  Π.Δ.305/96  (ΦΕΚ

212/Α/96), Π.Δ.89/99 (ΦΕΚ 94/Α/99), Π.Δ.304/00 (ΦΕΚ 241/Α/00),

Π.Δ.155/04  (ΦΕΚ  121/Α/04),  Π.Δ.176/05  (ΦΕΚ  227/Α/05),

Π.Δ.149/06 (ΦΕΚ 159/Α/06), Π.Δ.2/06 (ΦΕΚ 268/Α/06), Π.Δ.212/06

(ΦΕΚ  212/Α/06),  Π.Δ.82/10  (ΦΕΚ  145/Α/10),  Π.Δ.57/10  (ΦΕΚ

97/Α/10).

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΥΑ 130646/84 (ΦΕΚ 154/Β/84), ΚΥΑ 3329/89 (ΦΕΚ 132/Β/89), ΚΥΑ

8243/1113/91  (ΦΕΚ  138/Β/91),  ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93  (ΦΕΚ

187/Β/93),  ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93  (ΦΕΚ  765/Β/93),  ΚΥΑ  αρ.

8881/94 (ΦΕΚ 450/Β/94), ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 (ΦΕΚ 451/Β/93), ΥΑ

3009/2/21-γ/94  (ΦΕΚ  301/Β/94),  ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94  (ΦΕΚ

73/Β/94),  ΥΑ  3131.1/20/95/95  (ΦΕΚ  978/Β/95),  ΥΑ

Φ.6.9/13370/1560/95  (ΦΕΚ  677/Β/95),  ΥΑ  Φ6.9/25068/1183/96

(ΦΕΚ 1035/Β/96), Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 (ΦΕΚ 113/Β/97), ΚΥΑ

αρ.οικ.16289/330/99  (ΦΕΚ  987/Β/99),  ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

(ΦΕΚ  1186/Β/03),  ΚΥΑ  αρ.  Δ13ε/4800/03  (ΦΕΚ  708/Β/03),  ΚΥΑ

αρ.6952/11 (ΦΕΚ 420/Β/11), ΥΑ 3046/304/89 (ΦΕΚ 59/Δ/89),  ΥΑ

Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ 1035/Β/00), ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 (ΦΕΚ

1176/Β/00),  ΥΑ  ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01  (ΦΕΚ  686/Β/01),  ΥΑ

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01  (ΦΕΚ  266/Β/01),  ΥΑ  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02  (ΦΕΚ

16/Β/03),  ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ 905/Β/11),  ΥΑ 21017/84/09



(ΦΕΚ 1287/Β/09), Πυροσβεστικη�  δια� ταξη 7, Απο� φ. 7568.Φ.700.1/96

(ΦΕΚ 155/Β/96)

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  27/03  (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ  Π/208/12-9-03),  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

6/08 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08), ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε (ΑΡ.ΠΡ.

10201/12).

Άρθρο 11: Μηχανικός εξοπλισμός – Ειδικευμένο προσωπικό

11.1 Εξοπλισμός και προσωπικό του αναδόχου  

Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  διαθε�σει  ο� λο  τον  απαιτου� μενο  μηχανικο� ,

μηχανολογικο�  και ηλεκτρολογικο�  εξοπλισμο�  καθώ� ς και το ειδικευμε�νο προσώπικο�

το οποι�ο απαιτει�ται για την α� ρτια, ε�ντεχνη και εμπρο� θεσμη κατασκευη�  ο� λου του

ε�ργου, το οποι�ο πρε�πει να ει�ναι α� ρτιο ώς προς την κατασκευη�  και λειτουργι�α του.

Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται να υποβα� λει με το χρονοδια� γραμμα κατασκευη� ς

του ε�ργου και πι�νακα με τεχνικα�  και λοιπα�  στοιχει�α του εξοπλισμου�  - προσώπικου�

του που θα διαθε�σει για την εκτε�λεση του ε�ργου. Στην κρι�ση της Διευθυ� νουσας

Υπηρεσι�ας ει�ναι η αποδοχη�  η�  ο� χι της επα� ρκειας του εξοπλισμου� , τών με�σών και

του προσώπικου�  του αναδο� χου, χώρι�ς αυτο�  να απαλλα� σσει τον ανα� δοχο απο�  την

ευθυ� νη για την εμπρο� θεσμη και ε�ντεχνη περα� τώση του ε�ργου.

Επισημαι�νεται  ο� τι,  ανεξα� ρτητα  απο�  οποιαδη� ποτε  σχετικη�  ε�γκριση  η�

συ� μφώνη  γνώ� μη  της  Διευθυ� νουσας  Υπηρεσι�ας,  ο  ανα� δοχος  παραμε�νει  εξ

ολοκλη� ρου  υπευ� θυνος  για  την  καταλληλο� τητα  του  μηχανικου�  και

ηλεκτρομηχανολογικου�  εξοπλισμου�  που  θα  χρησιμοποιη�σει,  καθώ� ς  και  για  το

συ� μφώνο  του  εξοπλισμου�  αυτου�  με  τις  σχετικε�ς  διατα� ξεις  τών  τεχνικώ� ν

προδιαγραφώ� ν. Στην περι�πτώση που ο εξοπλισμο� ς του αναδο� χου (η�  με�ρος του

εξοπλισμου�  του) αποδειχτει�  κατα�  την δια� ρκεια τών εργασιώ� ν ακατα� λληλος για

οποιοδη� ποτε λο� γο, συμπεριλαμβανομε�νών και τών λο� γών που αναφε�ρονται στην

φυ� ση  του  υπεδα� φους  και  στην  μορφολογι�α  της  περιοχη� ς,  ο  ανα� δοχος  δε

δικαιου� ται καμια� ς επιπλε�ον αποζημι�ώσης ου� τε παρα� ταση της προθεσμι�ας.



Άρθρο 12: Υπέρβαση  προθεσμιών  –  Ποινικές  ρήτρες  –  Υποκατάσταση

αναδόχου

1. Για κα� θε ημε�ρα υπε�ρβασης της συνολικη� ς προθεσμι�ας, ο�πώς αυτη�  ορι�ζεται

στην  παρα� γραφο  1  του  α� ρθρου  5 της  παρου� σας,  απο�  υπαιτιο� τητα  του

αναδο� χου, επιβα� λλονται ποινικε�ς ρη� τρες, συ� μφώνα με το α� ρθρο 148 του Ν.

4412/16 και για χρονικα�  διαστη� ματα που καθορι�ζονται σ΄ αυτο� ν.

2. Οι  ποινικε�ς  ρη� τρες  που  επιβα� λλονται  για  την  υπε�ρβαση  οποιασδη� ποτε

αποκλειστικη� ς η�  ενδεικτικη� ς τμηματικη� ς προθεσμι�ας, ει�ναι ανεξα� ρτητες απο�

τις  ποινικε�ς  ρη� τρες  που  επιβα� λλονται  για  την  υπε�ρβαση  της  συνολικη� ς

προθεσμι�ας.

3. Σε περι�πτώση υπε�ρβασης περισσοτε�ρών της μιας ενδεικτικώ� ν τμηματικώ� ν

προθεσμιώ� ν τα χρονικα�  διαστη� ματα υπολογι�ζονται αθροιστικα� .

4. Η  υποκατα� σταση  τρι�τών  στην  κατασκευη�  με�ρους  η�  ο� λου  του  ε�ργου

(εκχώ� ρηση του ε�ργου) απαγορευ� εται χώρι�ς ε�γκριση του φορε�α κατασκευη� ς

του ε�ργου. Αν διαπιστώθει� καθ' οποιονδη� ποτε τρο� πο ο� τι ε�χει γι�νει α� μεση η�

ε�μμεση υποκατα� σταση του αναδο� χου απο�  α� λλη εργοληπτικη�  επιχει�ρηση, ο

κυ� ριος του ε�ργου η�  ο φορε�ας κατασκευη� ς κηρυ� σσει ε�κπτώτο τον ανα� δοχο,

μετα�  απο�  γνώ� μη του αρμοδι�ου τεχνικου�  συμβουλι�ου.

Άρθρο 13: Αρτιότητα       κατασκευής  

1. Εφο� σον κατα�  τη δια� ρκεια κατασκευη� ς του ε�ργου επισημανθου� ν αναγκαι�ες

αλλαγε�ς  στην  εγκεκριμε�νη  οριστικη�  μελε�τη  (που  αφορου� ν  παραδοχε�ς,

υπολογισμου� ς,  φορτι�σεις,  απαιτη� σεις  ποιο� τητας  και  εξοπλισμου� ,  ελλιπει�ς

εφαρμογε�ς  κανονισμώ� ν,  κανο� νών  επιστη� μης,  τεχνικη� ς,  αριθμητικα�  λα� θη,

ασυμφώνι�α σχεδι�ών κ.λ.π.),  που μειώ� νουν τον συντελεστη�  ασφαλει�ας του

ε�ργου η�  που οδηγου� ν προς αστοχι�α το� τε ο ανα� δοχος:

α) Υποχρεου� ται  να  συμπληρώ� σει,  διορθώ� σει,  τροποποιη� σει  την  μελε�τη

συ� μφώνα με τις υποδει�ξεις της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας και συ� μφώνα

με το α� ρθρο 4 της παρου� σας.

β) Υποχρεου� ται να προχώρη� σει στην κατασκευη�  του ε�ργου, συ� μφώνα με

την συμπληρώμε�νη, διορθώμε�νη, τροποποιημε�νη και εγκεκριμε�νη απο�



την Δ/νουσα Υπηρεσι�α μελε�τη, χώρι�ς καμια�  επιβα� ρυνση στην τιμη�  του

πρου= πολογισμου�  προσφορα� ς που υπε�βαλλε κατα�  τον διαγώνισμο� .

2. Ο  καθορισμο� ς  οποιώνδη� ποτε  στοιχει�ών  και  οδηγιώ� ν  σε  σχε�ση  με  την

εκτε�λεση τών εργασιώ� ν,  στις  εφαρμοζο� μενες τεχνικε�ς  προδιαγραφε�ς,  στη

γενικη�  συγγραφη�  υποχρεώ� σεών,  στις  κατασκευαστικε�ς  λεπτομε�ρειες  και

στον τρο� πο εκτε�λεσης τών κατασκευώ� ν, δεν απαλλα� σσει τον ανα� δοχο απο�

την  υποχρε�ώση  του  να  λα� βει  κα� θε  με�τρο  για  την  α� ρτια  εκτε�λεση  και

εμφα� νιση  τών  διαφο� ρών  κατασκευώ� ν  που  συνοδευ� ουν  τα  επι�  με�ρους

τμη� ματα του ο� λου ε�ργου.

3. Σε  εφαρμογη�  τών  παραπα� νώ  ο�ρών  διευκρινι�ζεται  ο� τι  ε�στώ  και  αν  δεν

ορι�ζεται κα� τι στα σχε�δια η�  στα α� λλα στοιχει�α της εργολαβι�ας, η�  και αν δεν

ε�χουν δοθει�  σχετικε�ς  οδηγι�ες  της  Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας,  κα� θε  απλο�  η�

συ� νθετο  τμη� μα  του  ε�ργου  θα  πρε�πει  να  ει�ναι  α� ρτιο,  το�σο  ώς  προς  την

κατασκευη�  και  εμφα� νιση�  του,  ο�σο  και  ώς  προς  τη  δυνατο� τητα  α� μεσης

συ� νδεση� ς του με τα υπο� λοιπα τμη� ματα του ε�ργου.

Άρθρο 14: Γνώση των συνθηκών κατασκευής του έργου  

Συμπληρώματικα�  προς  τα  αναφερο� μενα  στο  α� ρθρο  5  της  ΓΣΥ,

επισημαι�νεται ο� τι οι διαγώνιζο� μενοι θα πρε�πει να προβου� ν με δικη�  τους ευθυ� νη

και  δαπα� νη  στην  περαιτε�ρώ  επεξεργασι�α  τών  υπαρχο� ντών  στοιχει�ών  και  να

εκτελε�σουν  οποιεσδη� ποτε  συμπληρώματικε�ς  εργασι�ες  και  ε�ρευνες  (π.χ.

γεώτεχνικε�ς  εργασι�ες  κ.λ.π),  που  θα  κρι�νουν  ο� τι  ει�ναι  απαραι�τητες  για  την

συ� νταξη της Οικονομικη� ς Προσφορα� ς τους και συνεπώ� ς διευκρινι�ζεται ο� τι καμι�α

απαι�τηση  αποζημι�ώσης  του  αναδο� χου  δεν  ει�ναι  δυνατο�  να  αναγνώρισθει�  για

προ�σθετες εργασι�ες η�  μεταβολη�  ποσοτη� τών που τυχο� ν θα προκυ� ψουν απο�  την μη

πλη� ρη  γνώ� ση  τών  χαρακτηριστικώ� ν  συστα� σεώς,  της  γεώλογι�ας  και  τών

εδαφοτεχνικώ� ν παραμε�τρών του εδα� φους.

Άρθρο 15: Γενικά  έξοδα,  όφελος  κλπ.  αναδόχου  –  Εργολαβικά  ποσοστά  –

Επιβαρύνσεις  



1. Στην παρου� σα εργολαβι�α ισχυ� ουν τα παρακα� τώ εργολαβικα�  ποσοστα� :

i. Δε�κα  οκτώ�  τοις  εκατο�  (18%)  για  γενικα�  ε�ξοδα  και  ο�φελος  της

εργοληπτικη� ς  επιχει�ρησης  επι�  της  αξι�ας  τών  εργασιώ� ν  της

υπολογιζο� μενης  βα� σει  τών  τιμώ� ν  μονα� δος  που  προκυ� πτουν  απο�  την

προσφορα�  του αναδο� χου καθώ� ς και τις τυχο� ν νε�ες τιμε�ς μονα� δος.

ii. Δε�κα οκτώ�  τοις εκατο�  (18%) επι� της πραγματικη� ς δαπα� νης για υλικα�  και

ημερομι�σθια  εργατοτεχνιτώ� ν  του  αναδο� χου  κλπ.,  υποκει�μενο  στην

ε�κπτώση της δημοπρασι�ας, συ� μφώνα με το α� ρθρο 126 του Ν. 4412/16.

2. Οι  δαπα� νες  της  παραγρα� φου  1ii  αποδι�δονται  στον  ανα� δοχο  και  με

εργολαβικο�  ποσοστο�  μειώμε�νο κατα�  την ε�κπτώση του διαγώνισμου�  (α� ρθρο

154 του Ν. 4412/16).

3. Οι δια τών εκδιδο� μενών λογαριασμώ� ν πληρώμε�ς για εργασι�ες, συ� μφώνα με

το α� ρθρο 18 της παρου� σας, υπο� κεινται στις κα� τώθι επιβαρυ� νσεις, συ� μφώνα

με τις διατα� ξεις που θα ισχυ� ουν στο χρονικο�  δια� στημα απο�  την ημερομηνι�α

δημοπρα� τησης με�χρι την ημερομηνι�α πε�ρατος του ε�ργου, (πλην του Φ.Π.Α.

που βαρυ� νει  τον κυ� ριο του ε�ργου) (για ε�ργα που χρηματοδοτου� νται απο�

ι�διους πο�ρους η� /και το Προ� γραμμα Δημοσι�ών Επενδυ� σεών).

α) Φο� ρος δημοσι�ου (πληρώμη�  κατα�  νο� μο)

β) Κρατη�σεις  υπε�ρ  τών  διαφο� ρών  ταμει�ών  ο� πώς  προβλε�πεται  απο�  τις

κει�μενες διατα� ξεις.

γ) ΤΣΜΕΔΕ (πληρώμη�  κατα�  τον νο�μο)

4. Στα γενικα�  ε�ξοδα του αναδο� χου και στο ο� φελος αυτου� ,  πε�ραν τών ο� σών

αναφε�ρονται σε α� λλα σημει�α τών συμβατικώ� ν τευχώ� ν, περιλαμβα� νονται και

οι παρακα� τώ ειδικε�ς δαπα� νες που ει�ναι απαραι�τητες η�  μπορου� ν να ζητηθου� ν

απο�  τον εργοδο� τη:

α) Οι  τοπογραφικε�ς  εργασι�ες  που  απαιτου� νται  για  την  εκτε�λεση  τών

εργασιώ� ν προς εφαρμογη�  της μελε�της και τυχο� ν τροποποιη� σεις αυτη� ς.

β) Οι εργαστηριακοι� ε�λεγχοι που θα γι�νονται σε ο� λη τη δια� ρκεια του ε�ργου

για διαπι�στώση της καταλληλο� τητας  τών χρησιμοποιου� μενών υλικώ� ν

και της ποιο� τητας εργασιώ� ν συ� μφώνα με τις Τεχνικε�ς Προδιαγραφε�ς.

γ) Οι χαρα� ξεις και σημα� νσεις στο ε�ργο κατα�  την εκτε�λεση�  του.

δ) Η δαπα� νη ασφαλι�στρών, ο�πώς περιγρα� φονται στην παρου� σα.

Άρθρο 16: Υλικά και μέσα για την κατασκευή του έργου



Όλα τα υλικα�  και με�σα για την εκτε�λεση του ε�ργου θα διατεθου� ν απο�  τον

ανα� δοχο.

Τα παραπα� νώ υλικα�  και με�σα θα ει�ναι κατα� λληλα για την κατασκευη�  του

ε�ργου  και  θα  συμφώνου� ν  με  τις  Τεχνικε�ς  Προδιαγραφε�ς,  εφο�σον  τα

περιλαμβα� νουν, καθώ� ς και τα λοιπα�  συμβατικα�  τευ� χη. 

Πριν την προμη� θεια και ενσώμα� τώση στο ε�ργο, ο ανα� δοχος υποχρεου� ται

να προσκομι�σει  δει�γματα  τών κυ� ριών  υλικώ� ν  που θα χρησιμοποιη�σει  μαζι�  με

ε�γγραφα  πιστοποιητικα�  κατασκευαστη� ,  προδιαγραφε�ς  κατασκευη� ς  και  λοιπα�

διαθε�σιμα στοιχει�α, βα� σει τών απαιτη� σεών, προς ε�γκριση απο�  την Υπηρεσι�α. Η

Υπηρεσι�α διατηρει�  το δικαι�ώμα να παι�ρνει δει�γματα τών υλικώ� ν στο εργοτα� ξιο

και σε περι�πτώση αμφιβολι�ας ώς προς την ποιο� τητα, σε σχε�ση με τα δει�γματα, να

τα στε�λνει για ποιοτικο�  ε�λεγχο, με δαπα� νες του αναδο� χου. Τα υλικα�  που δε θα

ανταποκρι�νονται στις απαιτη� σεις δε θα παραλαμβα� νονται απο�  την Υπηρεσι�α ου� τε

υπο�  ο�ρους, πχ περικοπώ� ν η�  επιβολη� ς προστι�μου, και θα απομακρυ� νονται απο�  τον

ανα� δοχο ώς ακατα� λληλα με εντολη�  της Επι�βλεψης.

Άρθρο 17: Διευκολύνσεις του αναδόχου

Η Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α υ� στερα απο�  ε�γγραφη αι�τηση του αναδο� χου θα

προσφε�ρει κα� θε δυνατη�  συνδρομη�  προς τις αρμο�διες αρχε�ς για την α� ρση κα� θε

ενδεχο� μενου εμποδι�ου απο�  με�ρους τρι�τών.

Άρθρο 18: Επιμετρήσεις  

1. Οι επιμετρη�σεις  συντα� σσονται  με με�ριμνα και  δαπα� νη του αναδο� χου και

υπο� κεινται  στον  ε�λεγχο  της  Διευθυ� νουσας  Υπηρεσι�ας.  Τα  επιμετρητικα�

στοιχει�α λαμβα� νονται απο�  κοινου�  απο�  τον επιβλε�ποντα και τον εκπρο�σώπο

του αναδο� χου.

2. Ο  χρο� νος  και  ο  τρο� πος  συ� νταξης  τών  επιμετρη� σεών,  τα  στοιχει�α  που

περιλαμβα� νουν,  τα  σχε�δια  που  τις  συνοδευ� ουν,  ο  τρο� πος  υποβολη� ς,  ο



ε�λεγχος και η  ε�γκριση�  τους ορι�ζονται  συ� μφώνα με το α� ρθρο 151 του Ν.

4412/16, ο�πώς ση�μερα ισχυ� ει.

3. Η  τελικη�  επιμε�τρηση  υποβα� λλεται  υποχρεώτικα�  απο�  τον  ανα� δοχο  στην

Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α,  το  αργο� τερο  με�σα  σε  δυ� ο  (2)  μη� νες  μετα�  τη

βεβαιώμε�νη περα� τώση του ε�ργου. Τελικη�  επιμε�τρηση ει�ναι η επιβεβαι�ώση

κατασκευη� ς  τών  επιμε�ρους  εργασιώ� ν  ποιοτικα�  και  ποσοτικα�  ο� πώς

προβλε�πονται στην συ� μβαση. Μαζι�  με την τελικη�  επιμε�τρηση ο ανα� δοχος

μπορει�  να υποβα� λλει και κα� θε α� λλο αι�τημα�  του που να σχετι�ζεται με την

εκτε�λεση της συ� μβασης, για το οποι�ο δεν ε�χει χα� σει το σχετικο�  δικαι�ώμα

απο�  κα� ποια α� λλη αιτι�α.

Άρθρο 19: Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις εργασιών  

1. Οι  πιστοποιη�σεις  για  την  πληρώμη�  τών  εργασιώ� ν  που  εκτελε�σθηκαν  θα

συντα� σσονται κατα�  χρονικα�  διαστη� ματα ο� χι μικρο� τερα του ενο� ς (1) μηνο� ς.

 Για το σκοπο�  αυτο�  ο ανα� δοχος μπορει�  να συντα� σσει και να υποβα� λει κα� θε

μη� να στον Επιβλε�ποντα τα σχετικα�  που ορι�ζει το α� ρθρο 152 του Ν. 4412/16

για να ελε�γξει και να εκδώ� σει εντολη�  πληρώμη� ς. Κατ΄ εξαι�ρεση και σε ειδικε�ς

μο� νο  περιπτώ� σεις  υ� στερα  απο�  αι�τηση  του  αναδο� χου  δυ� ναται  ο

Προι=στα� μενος  της  Δ/νουσας  Υπηρεσι�ας  να  εγκρι�νει  την  ε�κδοση

πιστοποιη� σεών και κατα�  συντομο� τερα χρονικα�  διαστη� ματα. 

2. Πριν  απο�  την  ει�σπραξη  κα� θε  πιστοποι�ησης  ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να

προσκομι�σει βεβαι�ώση της αρμο�διας υπηρεσι�ας της Δ/νουσας Υπηρεσι�ας,

ο� τι  δεν  υφι�σταται  οφειλη�  αυτου�  η�  α� λλη  οικονομικη�  εκκρεμο� τητα  λο� γώ

ζημια� ς  η�  βλα� βης  που  προξενη� θηκε  απ'  αυτο� ν  στα  δι�κτυα  υ� δρευσης  και

αποχε�τευσης  κατα�  την  εκτε�λεση  τών  εργασιώ� ν,  ει�τε  της  παρου� σας  ει�τε

α� λλών εργολαβικώ� ν  συμβα� σεώ� ν του με την Δ/νουσα Υπηρεσι�α  η�  α� λλους

Οργανισμου� ς  και  Επιχειρη� σεις  Κοινη� ς  Ωφελει�ας  η�  Οργανισμου� ς  Τοπικη� ς

Αυτοδιοι�κησης,  αποδεχο� μενος  ο� τι  η  Δ/νουσα  Υπηρεσι�α,  θα  προβαι�νει  σε

αντι�στοιχο συμψηφισμο�  προς το πιστοποιου� μενο ποσο� .



3. Οι πληρώμε�ς του αναδο� χου που θα προκυ� ψουν απο�  τις πιστοποιη�σεις θα

συνοδευ� ονται υποχρεώτικα�  απο�  τα απαραι�τητα αποδεικτικα�  στοιχει�α που

ορι�ζουν οι σχετικε�ς διατα� ξεις του Κ.Φ.Σ (κώ� δικας φορολογικώ� ν στοιχει�ών).

4. Κατα�  τα λοιπα�  ισχυ� ουν τα αναφερο� μενα στο α� ρθρο 152 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 20: Ειδικές περιπτώσεις άμεσης επέμβασης

Στις  περιπτώ� σεις  που  ειδικοι�  λο� γοι  κυκλοφοριακοι�,  περιβαλλοντικοι�  η�

α� λλοι επιβα� λλουν την α� μεση επε�μβαση για εκτε�λεση κα� ποιας εργασι�ας (εκσκαφη�

ορυ� γματος,  επι�χώση,  αποκατα� σταση  καταστραφε�ντος  η�  ημιτελου� ς

οδοστρώ� ματος  αποκατα� σταση  κακοτεχνι�ας,  τη� ρηση  με�τρών  ασφα� λειας  σε

χερσαι�ο η�  /και θαλα� σσιο η� /και υποθαλα� σσιο χώ� ρο, τοποθε�τηση περιφραγμα� τών

- εμποδι�ών - λυχνιώ� ν ση� μανσης κλπ.), ο δε ανα� δοχος δεν συμμορφώ� νεται εντο� ς

τών  τασσομε�νών  προθεσμιώ� ν  για  αποπερα� τώση  της  παραπα� νώ  εργασι�ας,

καθορι�ζεται  με  το  παρο� ν  και  συμφώνει�ται  ρητα�  ο� τι  η  Δ/νουσα Υπηρεσι�α  και

οποιαδη� ποτε αρμο�δια κατα�  περι�πτώση Κρατικη�  Υπηρεσι�α (Περιφε�ρεια Αττικη� ς,

Ν.Α Αθηνώ� ν, ΥπΕσ. κλπ.) η�  Οργανισμο� ς Τοπικη� ς Αυτοδιοι�κησης, δικαιου� νται εκτο� ς

της επιβολη� ς  τών κυρώ� σεών που προβλε�πονται στην παρου� σα και τις νο� μιμες

διατα� ξεις,  να  προβαι�νουν  στην  εκτε�λεση  της  εργασι�ας  αυτη� ς,  κατα�  τον

προσφορο� τερο τρο� πο (απολογιστικα�  η�  με α� λλη εργολαβι�α) και κατα�  την κρι�ση

τους σε βα� ρος και για λογαριασμο�  του αναδο� χου.

Επι�σης θα επιβα� λλεται στον ανα� δοχο ποινικη�  ρη� τρα ι�ση προς τη δαπα� νη

αποκατα� στασης, τών σχετικώ� ν δαπανώ� ν κρατουμε�νών απο�  αυτα�  που οφει�λονται

και σε περι�πτώση που αυτα�  που του οφει�λονται δεν επαρκου� ν, το υπο� λοιπο θα

εισπρα� ττεται σε βα� ρος της εγγυητικη� ς επιστολη� ς και τών επι�  τών λογαριασμώ� ν

πληρώμώ� ν κρατη�σεών λο� γώ εγγυ� ησης.

Άρθρο 21: Εργασίες εκτελούμενες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή από άλλους

αναδόχους  



Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται να μην εμποδι�ζει την εκτε�λεση εργασιώ� ν που δεν

περιλαμβα� νονται  στη  συ� μβαση�  του,  και  που  θα  γι�νονται  απο�  την  Δ/νουσα

Υπηρεσι�α η�  απο�  α� λλους αναδο� χους η�  Οργανισμου� ς και να τους διευκολυ� νει με τα

με�σα που διαθε�τει, ρυθμι�ζοντας τη σειρα�  εκτε�λεσης τών εργασιώ� ν του, ώ� στε να

μην  δημιουργει�ται  απο�  αυτο� ν  κανε�να  εμπο� διο  για  τις  εκτελου� μενες  απο�  την

Δ/νουσα Υπηρεσι�α η�  απο�  α� λλους αναδο� χους η οργανισμου� ς εργασι�ες.

Άρθρο 22: Γενικοί όροι και υποχρεώσεις του Αναδόχου

1. Όλες οι εργασι�ες θα εκτελεσθου� ν,  κατα�  τους κανο� νες της τε�χνης και της

επιστη� μης, απο�  ειδικευμε�νο τεχνικο�  προσώπικο� .

2. Ο αντιπρο� σώπος του αναδο� χου, σε εφαρμογη�  τών σχετικώ� ν διατα� ξεών του

α� ρθρου 139 του Ν. 4412/16, πρε�πει να ει�ναι διπλώματου� χος που να διαθε�τει

τα προσο�ντα που προβλε�πονται απο�  τις κει�μενες διατα� ξεις.

3. Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  διαθε�σει,  για  την  κατασκευη�  του  ε�ργου,  το

απαιτου� μενο τεχνικο�  προσώπικο� , ο� πώς αυτο�  περιγρα� φεται στην διακη� ρυξη

δημοπρασι�ας.

 Για το τεχνικο�  προσώπικο�  που θα στελεχώ� σει το εργοτα� ξιο του αναδο� χου

απαιτει�ται προσκο� μιση στη Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α βεβαι�ώσης του οικει�ου

ασφαλιστικου�  φορε�α στην οποι�α θα αναγρα� φεται και ο χρο�νος ασφα� λισης

του  κα� θε  εργαζο� μενου.  Η  μη  προσκο� μιση  τών  παραπα� νώ  βεβαιώ� σεών,

αποτελει�  πειθαρχικο�  αδι�κημα για την εργοληπτικη�  επιχει�ρηση, τα στελε�χη

και τους υπαλλη� λους της καθώ� ς και για τους υπαλλη�λους της Διευθυ� νουσας

Υπηρεσι�ας.

4. Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  μεριμνη� σει  για  την  τη� ρηση,  στο  χώ� ρο  του

εργοταξι�ου, τών κατα�  νο�μο απαιτου� μενών στοιχει�ών και για την εφαρμογη�

τών επιβαλλο� μενών με�τρών ασφαλει�ας σ' ο� λη τη δια� ρκεια κατασκευη� ς του

ε�ργου.

5. Πριν απο�  την ε�ναρξη τών εργασιώ� ν, ο ανα� δοχος υποχρεου� ται να μεριμνη�σει

ε�γκαιρα  για  την  ε�κδοση  κα� θε  κατα�  νο� μο  αδει�ας,  υποβα� λλοντας  στον

εκα� στοτε  αρμο� διο  φορε�α  σχετικη�  αι�τηση  και  προσκομι�ζοντας  ο� λα  τα



απαιτου� μενα  δικαιολογητικα� ,  καθιστα� μενος  ε�τσι  ουσιαστικα�  και

αποκλειστικα�  υπευ� θυνος για κα� θε παρα� βαση τών διατα� ξεών που ισχυ� ουν

περι�  εκτελε�σεώς  τών  εργασιώ� ν  και  επώμιζο� μενος  ο� λες  τις  απαιτου� μενες

δαπα� νες.

6. Τονι�ζεται  επι�σης  ο� τι  στην  περι�πτώση  που  κα� ποιος  αρμο�διος  φορε�ας

επιβα� λλει ειδικο�  τε�λος για την ε�κδοση α� δειας τομη� ς, η πληρώμη�  του τε�λους

αυτου�  βαρυ� νει εξ ολοκλη� ρου τον ανα� δοχο του ε�ργου.

7. Η  συντη� ρηση  του  ε�ργου  και  οποιαδη� ποτε  επε�μβαση  για  αποκατα� σταση

ζημια� ς η�  βλα� βης που οφει�λεται στην κακοτεχνι�α η�  αμε�λεια του αναδο� χου,

κατα�  το  χρο� νο  εγγυ� ησης  ο�πώς  αυτο� ς  καθορι�ζεται  στο  α� ρθρο  24  της

παρου� σας, θα εκτελει�ται συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στα α� ρθρα 159 και 171

του Ν. 4412/16, ο� πώς ισχυ� ουν.

8. Αν  ο  ανα� δοχος  δεν  εκπληρώ� νει  τις  συμβατικε�ς  του  υποχρεώ� σεις  η�  δε

συμμορφώ� νεται με τις γραπτε�ς εντολε�ς της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας που

του  δι�νονται  συ� μφώνα  με  τη  συ� μβαση  η�  το  νο� μο,  μπορει�  να  κηρυχθει�

ε�κπτώτος απο�  την εργολαβι�α.

9. Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται ο� πώς προχώρη� σει σε πλη�ρη επαναφορα�  τών οδώ� ν

τών  επιχώ� σεών  τών  ορυγμα� τών,  καθώ� ς  και  να  ε�χει  ολοκληρώ� σει  την

αποκομιδη�  τών  προι=ο� ντών  εκσκαφη� ς  στις  προθεσμι�ες  που  θα  του

καθοριστου� ν  απο�  την  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α.  Στην  περι�πτώση  που  ο

ανα� δοχος δεν συμμορφώθει� με τις παραπα� νώ προθεσμι�ες, θα εφαρμοστου� ν

τα  αναφερο� μενα  στο  α� ρθρο  18  της  παρου� σας,  που  αφορα�  ειδικε�ς

περιπτώ� σεις α� μεσης επε�μβασης.

10. Σε  περι�πτώση  υ� παρξης  εμποδι�ών  τα  οποι�α  δεν  προβλε�πονται  στην

εγκεκριμε�νη μελε�τη, υποχρεου� ται αυτο� ς με δικε�ς του δαπα� νες να μεριμνη� σει

ε�γκαιρα για την ανασυ� νταξη της μελε�της.

 Στις  παραπα� νώ  δαπα� νες  συμπεριλαμβα� νονται  και  οι  δαπα� νες  κα� θε

παρεμφερου� ς εργασι�ας απαραι�τητες για την ανασυ� νταξη της μελε�της. Μετα�

την  ε�γκριση  της  παραπα� νώ  μελε�της  απο�  την  αρμο� δια  υπηρεσι�α  της

Δ/νουσας Υπηρεσι�ας, ο ανα� δοχος υποχρεου� ται στην κατασκευη�  του ειδικου�

αυτου�  ε�ργου  χώρι�ς  καμια�  επιβα� ρυνση  στην  τιμη�  του  πρου= πολογισμου�

προσφορα� ς που υπε�βαλλε κατα�  τον διαγώνισμο�  και χώρι�ς καμι�α παρα� ταση

οποιασδη� ποτε προθεσμι�ας του ε�ργου.



11. Ακο� μη ο ανα� δοχος επιβαρυ� νεται εξ ολοκλη� ρου για οποιαδη� ποτε ζημια�  η�θελε

γι�νει σε δι�κτυα Ο.Κ.Ω., εγκαταστα� σεις α� λλών φορε�ών η�  ιδιώτώ� ν. Η μη λη� ψη

με�τρών  προστασι�ας  του  κοινου�  η  παρακώ� λυση  λειτουργι�ας  η�  βλα� βη  η�

καθυστε�ρηση στην αποκατα� σταση φθορώ� ν σε δημο� σιες εγκαταστα� σεις η�  σε

α� λλα δημο�σια ε�ργα η�  κοινο� χρηστα πρα� γματα, αποτελου� ν παρα� βαση στην

εκπλη� ρώση  τών  υποχρεώ� σεών  του  αναδο� χου,  ο  οποι�ος  υπο� κειται  σε

διοικητικε�ς ποινε�ς συ� μφώνα με α� ρθρο 81 του Ν. 3669/2008, ο� πώς ισχυ� ει, οι

οποι�ες ει�ναι ανεξα� ρτητες απο�  ποινικε�ς η�  αστικε�ς ευθυ� νες.

12. Γενικα� , σ΄ ο� λη τη δια� ρκεια εκτε�λεσης του ε�ργου, ο ανα� δοχος υποχρεου� ται να

συμμορφώ� νεται  με  τους  νο� μους  του  Κρα� τους,  τα  Διατα� γματα  και  τους

Κανονισμου� ς,  τις  Αστυνομικε�ς  Διατα� ξεις  καθώ� ς  και  με  τις  νο�μιμες

απαιτη�σεις  οποιασδη� ποτε  Δημο� σιας,  Δημοτικη� ς  η�  α� λλης  Αρχη� ς,  που  θα

αναφε�ρονται  και  θα  ε�χουν  εφαρμογη�  κατα�  οποιονδη� ποτε  τρο� πο  στον

ανα� δοχο και στις εργασι�ες του.

Άρθρο 23: Ειδικές  υποχρεώσεις του Αναδόχου και ευθύνες

 Ο Ανα� δοχος ει�ναι υποχρεώμε�νος να ακολουθει�  κανο� νες καλη� ς λειτουργι�ας

του παιδικου�  σταθμου� ,  ο� πώς για παρα� δειγμα, να μη δημιουργει�  φασαρι�α.

Επιτα� χυνση  τών  εργασιώ� ν  θα  πραγματοποιει�ται  σε  περιο� δους  που  οι

παιδικοι� σταθμοι�  ει�ναι κλειστοι�, ενώ�  οι εργασι�ες που αφορου� ν τη θε�ρμανση

θα πραγματοποιηθου� ν με το πε�ρας της χειμερινη� ς περιο� δου. Η αποξη� λώση

τών παλαιώ� ν κουφώμα� τών και η τοποθε�τηση  νε�ών θα γι�νεται τμηματικα�

και  με  τρο� πο  ώ� στε  να  εξασφαλι�ζεται  η  ασφα� λεια  του  κτιρι�ου.  Κατα�  τη

δια� ρκεια της αποξη� λώσης τών κουφώμα� τών ισογει�ου θα πρε�πει να τηρηθει�

ασφα� λεια και πλη� ρης ταχυ� τητα για τη διεκπεραι�ώση τών εργασιώ� ν. 

Θα απαιτηθει� πολλε�ς εργασι�ες να γι�νουν και κατα�  την περι�οδο λειτουργι�ας

του παιδικου�  σταθμου�  και θα πρε�πει να ληφθει� ειδικη�  με�ριμνα ώ� στε να ει�ναι

ασφαλει�ς και να μη ενοχλου� νται τα παιδια�  και το προσώπικο�  τών σχολει�ών

κατα�  τη  δια� ρκεια  τών  μαθημα� τών.  Ενδεικτικα�  αναφε�ρεται  ο� τι  αρκετε�ς

εργασι�ες θα απαιτηθει� να γι�νουν και μετα�  τη λη� ξη του ώραρι�ου λειτουργι�ας

του σταθμου�  η�  κατα�  τη δια� ρκεια του σαββατοκυ� ριακου η�  σε με�ρες αργιώ� ν,

χώρι�ς επιπρο� σθετη αμοιβη� . Ο ανα� δοχος θα πρε�πει να εξασφαλι�σει ο� λες τις

αναγκαι�ες α� δειες. Δεν πρε�πει να παραμε�νουν ημιτελει�ς εργασι�ες, υλικα�  και



εργαλει�α  στους  εν  λο� γώ  χώ� ρους.  Οι  εργασι�ες  θα  εκτελου� νται  πα� ντα  με

εντολη�  του επιβλε�ποντα μετα�  απο�  συνεννο�ηση με τον υπευ� θυνο του κα� θε

χώ� ρου. Σε κα� θε περι�πτώση, οι κεντρικε�ς ει�σοδοι, οι χώ� ροι κυκλοφορι�ας και

εξυπηρε�τησης   μαθητώ� ν,  χρηστώ� ν  και  προσώπικου�  θα  πρε�πει  να  ει�ναι

καθημερινα�  καθαροι�  και  προσπελα� σιμοι  και  απο� λυτα  ασφαλει�ς  για  την

απρο�σκοπτη λειτουργι�α τών χώ� ρών αυτώ� ν.

Άρθρο 24: Τήρηση περιβαλλοντικών όρων και απαιτήσεων  

1. Ο  Ανα� δοχος  υποχρεου� ται  χώρι�ς  καμι�α  επιπλε�ον  αποζημι�ώση  κατα�  την

κατασκευη�  του ε�ργου να εφαρμο�σει τους απαραι�τητους περιβαλλοντικου� ς

ο� ρους και περιορισμου� ς που ισχυ� ουν στην περιοχη� .

 Ο Ανα� δοχος υποχρεου� ται να λαμβα� νει ο� λα τα ενδεικνυο� μενα με�τρα για την

προστασι�α και για την αποκατα� σταση�  του περιβα� λλοντος και υποχρεου� ται

με δαπα� νες του να αποκαθιστα�  τις τυχο� ν  ζημιε�ς  που θα προκληθου� ν.   Η

ε�λλειψη  προση� κουσας  προστασι�ας  του  περιβα� λλοντος  η�  η  παρα� λειψη

με�τρών για την αποκατα� σταση του αποτελει�  παρα� βαση στην εκπλη� ρώση

τών υποχρεώ� σεών του αναδο� χου κατα�  τη δια� ρκεια εκτε�λεσης του ε�ργου.  Ο

Ανα� δοχος κατο� πιν του� του θα υπο� κειται σε διοικητικε�ς ποινε�ς ανεξα� ρτητα

απο�  ποινικε�ς η�  αστικε�ς ευθυ� νες.

2. Η  διαχει�ριση  τών  ΑΕΚΚ  θα  πρε�πει  να  γι�νεται  συ� μφώνα  με  την  ΚΥΑ

36259/20101  και  τον  Ν.  4042/2012.  Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να

μεταφε�ρει  και  να  διαθε�σει  το  συ� νολο  τών  προι=ο� ντών  καθαιρε�σεών  ,

κατεδαφι�σεών  σε  πιστοποιημε�νους  χώ� ρους  εναλλακτικη� ς  διαχει�ρισης

εκτο� ς τών περιπτώ� σεών που τα προι=ο� ντα αυτα�   ζητηθου� ν  απο�  το Κυ� ριο

του ε�ργου

         Στο παρο� ν  ε�ργο προι=ο� ντα καθαιρε�σεών αποτελου� ν  τα ξυ� λινα και

μεταλλικα�  κουφώ� ματα,  τα  οποι�α  θα  αποθηκευτου� ν  στις  αποθη� κες  του

Δη� μου,  προκειμε�νου  να  χρησιμοποιηθου� ν  σε  α� λλο  δημοτικο�  κτι�ριο.  Η

καθαι�ρεση  τών  κερα� μών  θα  γι�νει  με  προσοχη�  ε�τσι  ώ� στε  να

επανατοποθετηθου� ν. 

Άρθρο 25: Ασφαλίσεις  



25.1. Γενικά  

Ο  ανα� δοχος  υποχρεώ� νεται  να  ασφαλι�σει  ο� λο  το  προσώπικο�  που  θα

απασχολη�σει συ� μφώνα με τις περι� ασφαλιστικώ� ν ταμει�ών κει�μενες διατα� ξεις.

Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  ασφαλι�ζει  το  εργατοτεχνικο�  και  λοιπο�

προσώπικο�  του ε�ναντι ατυχημα� τών, σε ασφαλιστικε�ς εταιρει�ες που λειτουργου� ν

νο� μιμα εντο� ς χώ� ρας κρα� τους με�λους της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ., εφο�σον το προσώπικο�

αυτο�  δεν υπα� γεται στις ανώτε�ρώ διατα� ξεις. Η δια� ταξη αυτη�  ισχυ� ει το� σο για το

ημεδαπο�  ο� σο και για το αλλοδαπο�  προσώπικο� .

Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται να ασφαλι�σει για το συ� νολο της αξι�ας τους και

κατα�  παντο� ς κινδυ� νου (κλοπη� , φθορα� , φώτια� , κατολισθη� σεις, κλπ.), τα υλικα�  που

θα χρησιμοποιηθου� ν στην κατασκευη�  του υπο� ψη ε�ργου. Η ασφα� λιση θα καλυ� πτει

το χρονικο�  δια� στημα απο�  την προσκο� μιση τών υλικώ� ν απο�  τον ανα� δοχο επιτο� που

του ε�ργου, η�  σε αποθη� κες του με�χρι την ενσώμα� τώση�  τους σε αυτο� .

Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται  να ασφαλι�σει  το  ε�ργο.  Για το σκοπο�  αυτο�  θα

συνα� ψει με δικε�ς του δαπα� νες ασφαλι�σεις κατα�  παντο� ς κινδυ� νου του ε�ργου και

αστικη� ς  ευθυ� νης ε�ναντι  τρι�τών,  με μι�α  η�  περισσο� τερες ασφαλιστικε�ς  εταιρει�ες

που να λειτουργου� ν νο� μιμα εντο� ς χώ� ρας κρα� τους - με�λους της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ.

και  που  ,χώρι�ς  να  παραβια� ζονται  οι  ο�ροι  τών  τευχώ� ν  δημοπρα� τησης  και  η

Ελληνικη�  νομοθεσι�α, μπορου� ν να ασφαλι�ζουν παρεμφερη�  ε�ργα.

25.2. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του έργου  

25.2.1. Αντικείμενο ασφάλισης  

α) Αντικει�μενο ασφα� λισης θα ει�ναι η συνολικη�  αξι�α του υπο�  κατασκευη�  ε�ργου

(εξοπλισμο� ς,  υλικα� ,  υπηρεσι�ες  κ.λ.π.),  συμπεριλαμβανομε�νών  τών  τυχο� ν

συμπληρώμα� τών  της  συ� μβασης,  αναθεώρη� σεών  η�  και  αναπροσαρμογώ� ν

(θετικώ� ν η�  αρνητικώ� ν) του συμβατικου�  τμη� ματος. Ο ανα� δοχος υποχρεώ� νεται

να  ζητα�  απο�  τους  ασφαλιστε�ς  κατα�  τακτα�  χρονικα�  διαστη� ματα  την

αναπροσαρμογη�  του ασφαλιζο� μενου κεφαλαι�ου συ� μφώνα με την πραγματικη�

αξι�α  του  ε�ργου  και  οι  ασφαλιστε�ς  παραιτου� νται  του  δικαιώ� ματος  της

υπασφα� λισης.

β) Η ασφαλιστικη�  κα� λυψη θα παρε�χεται ε�ναντι οποιασδη� ποτε απώ� λειας, ζημια� ς

η�  καταστροφη�ς,  μερικη� ς η�  ολικη� ς που οφει�λονται η�  που προκαλου� νται απο�

οποιοδη� ποτε  λο� γο  η�  αιτι�α  (δηλ.  ανώτε�ρα  βι�α,  τυχαι�α  περιστατικα� ,  καθώ� ς



επι�σης  λανθασμε�νη  μελε�τη  η�  και  κατασκευη�  (Manufacturer’s  Risk),

ελαττώματικα�  υλικα� , λανθασμε�νη εργασι�α κλπ.), με εξαι�ρεση τους κινδυ� νους

που συνη� θώς εξαιρου� νται και δεν καλυ� πτονται απο�  τα συνη� θη ασφαλιστη�ρια

«ΚΑΤΑ  ΠΑΝΤΟΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ»  (π.χ.  πο� λεμος,  εισβολη� ,  ανταρσι�α,  λαι=κη�

εξε�γερση,  επανα� σταση,  κατα� σχεση,  μο� λυνση  απο�  ραδιενε�ργεια  η�  ιονι�ζουσα

ακτινοβολι�α κ.λ.π.). Οι βλα� βες και καταστροφε�ς απο�  σεισμου� ς, πλημμυ� ρες και

α� λλα παρο� μοια ατυχη� ματα, θα καλυ� πτονται.

γ) Επι�σης  θα  ασφαλι�ζονται  οι  μο� νιμες  και  οι  προσώρινε�ς  εργοταξιακε�ς

εγκαταστα� σεις του αναδο� χου, καθώ� ς επι�σης και ο εν γε�νει Η/Μ εξοπλισμο� ς,

που θα χρησιμοποιηθει� για την κατασκευη�  του υπο� ψη ε�ργου. Η ασφαλιστικη�

αυτη�  κα� λυψη  θα  παρε�χεται  ε�ναντι  οποιασδη� ποτε  απώ� λειας  η�  ζημια� ς

(εξαιρουμε�νών  τών  μηχανολογικώ� ν  και  ηλεκτρολογικώ� ν  βλαβώ� ν),  που

οφει�λονται  η�  που  προκαλου� νται  απο�  ανώτε�ρα  βι�α  η�  και  απο�  τυχαι�α

περιστατικα� .

25.2.2. Διάρκεια ασφάλισης  

Η ασφα� λιση πρε�πει να καλυ� πτει το ε�ργο απο�  την ε�ναρξη τών εργασιώ� ν και

την μεταφορα�  τών πρώ� τών υλικώ� ν στα εργοτα� ξια με�χρι τη γνώστοποι�ηση στον

ανα� δοχο της ε�γκρισης του πρώτοκο� λλου προσώρινη� ς παραλαβη� ς του ε�ργου, με

επε�κταση της ισχυ� ος της για την κα� λυψη της περιο�δου εγγυ� ησης και συντη� ρησης.

25.3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

Το ασφαλιστη� ριο  «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» θα υποβληθει�

απο�  τον ανα� δοχο στην Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α κατα�  την υπογραφη�  της συ� μβασης.

Το η�  και τα ασφαλιστη� ρια συμβο� λαια «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ», που

τυχο� ν απαιτου� νται για την κα� λυψη της αστικη� ς ευθυ� νης του αναδο� χου λο� γώ της

εκτε�λεσης απο�  αυτο� ν  εργασιώ� ν,  συντηρη�σεών,  επισκευώ� ν,  κ.λ.π.  και με�σα στα

πλαι�σια  τών  α� λλών  συμβατικώ� ν  του  υποχρεώ� σεών,  πρε�πει  να  υποβα� λλονται

πε�ντε (5) ημε�ρες πριν απο�  την ε�ναρξη τών αντι�στοιχών εργασιώ� ν συντη� ρησης

επισκευη� ς κ.λ.π.

25.3.1. Αντικείμενο ασφάλισης  

Με την ασφα� λιση αυτη�  θα καλυ� πτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του αναδο� χου

ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ και οι ασφαλιστε�ς υποχρεου� νται να καταβα� λλουν αποζημιώ� σεις

σε τρι�τους, για σώματικε�ς βλα� βες, ψυχικη�  οδυ� νη, η�  ηθικη�  βλα� βη και υλικε�ς ζημιε�ς,

σε πρα� γματα ακι�νητα η�  κινητα�  η�  και ζώ� α, που προξενου� νται σε ο� λη την δια� ρκεια



και  εξαιτι�ας  τών  εργασιώ� ν,  συντηρη�σεών,  επισκευώ� ν  αποκατα� στασης  ζημιώ� ν

κ.λ.π.,  οποτεδη� ποτε  γι�νονται  αυτε�ς  και  εφο�σον  εκτελου� νται  στα  πλαι�σια  τών

συμβατικώ� ν υποχρεώ� σεών του αναδο� χου. Με την ασφα� λιση αυτη�  θα καλυ� πτεται

επι�σης η αστικη�  ευθυ� νη του αναδο� χου ε�ναντι τρι�τών, για σώματικε�ς βλα� βες και

υλικε�ς ζημι�ες σε πρα� γματα, ακι�νητα η�  κινητα�  η�  και ζώ� α, που προξενου� νται απο�  τα

αυτοκι�νητα και μηχανη� ματα του αναδο� χου.

Το πακε�το της ασφαλιστικη� ς κα� λυψης θα ε�χει τουλα� χιστον τα παρακα� τώ

ο�ρια:

α) Για σώματικε�ς βλα� βες κατ΄ α� τομο: 100.000,00€

β) Για σώματικε�ς βλα� βες κατα�  γεγονο� ς: 200.000,00€

γ) Για υλικε�ς ζημιε�ς κατα�  γεγονο� ς: 100.000,00€

δ) Ανώ� τατο ο�ριο για ο� λη την περι�οδο ασφαλι�σεώς: 300.000,00€

25.3.2. Διάρκεια ασφάλισης  

Η ευθυ� νη τών ασφαλιστώ� ν θα αρχι�ζει με την ε�ναρξη τών εργασιώ� ν η�  με την

εγκατα� σταση του αναδο� χου στον το� πο του ε�ργου, θα λη� γει δε την ημερομηνι�α της

αποπερα� τώσης  τών  εργασιώ� ν  κατασκευη� ς.  Μετα�  την  αποπερα� τώση  τών

εργασιώ� ν κατασκευη� ς, ε�να ο� μοιο συμβο� λαιο θα καλυ� ψει ο� λη την περι�οδο, με�χρι

την οριστικη�  παραλαβη�  που ο� μώς θα ει�ναι μικρο� τερου υ� ψους.

Το πακε�το της ασφαλιστικη� ς κα� λυψης, απο�  τη βεβαι�ώση περαι�ώσης ε�ώς

και την ε�γκριση του πρώτοκο� λλου οριστικη� ς παραλαβη� ς, θα ε�χει τουλα� χιστον τα

παρακα� τώ ο� ρια:

α) Για σώματικε�ς βλα� βες κατ΄ α� τομο: 50.000,00€

β) Για σώματικε�ς βλα� βες κατα�  γεγονο� ς: 100.000,00€

γ) Για υλικε�ς ζημιε�ς κατα�  γεγονο� ς: 50.000,00€

δ) Ανώ� τατο ο�ριο για ο� λη την περι�οδο ασφαλι�σεώς: 150.000,00€

25.3.4. Ειδικοί όροι  

Η Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α, το εν γε�νει προσώπικο�  της, οι τυχο� ν συ� μβουλοι�

της  και  το  προσώπικο�  τους,  θεώρου� νται  ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ,  συ� μφώνα με  τους

ο�ρους  και  τις  εξαιρε�σεις  της  διασταυρου� μενης  ευθυ� νης  αλλη� λών  (CROSS

LIABILITY).

Η ασφαλιστικη�  εταιρει�α υποχρεώ� νεται να αποκρου� ει οποιαδη� ποτε αγώγη�

εγει�ρεται  κατα�  του  αναδο� χου  η�  του  κυρι�ου  του  ε�ργου  και  της  Διευθυ� νουσας

Υπηρεσι�ας  και  του  προσώπικου�  τους,  στην  περι�πτώση  που  η  βλα� βη  η�  ζημια�



οφει�λεται σε πρα� ξη η�  παρα� λειψη τών παραπα� νώ προσώ� πών, η οποι�α καλυ� πτεται

απο�  το ασφαλιστη� ριο ε�ναντι τρι�τών, θα καταβα� λλει δε κα� θε ποσο�  εγγυ� ησης για

α� ρση τυχο� ν κατασχε�σεών κλπ., που σχετι�ζονται με την αστικη�  ευθυ� νη με�σα στα

ο�ρια  τών  ποσώ� ν  που  αναφε�ρονται  εκα� στοτε  σαν  ανώ� τατα ο� ρια  ευθυ� νης  τών

ασφαλιστώ� ν.

25.4. Γενικοί όροι που αφορούν στα ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου του

έργου» και «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων»  

Στα  ασφαλιστη� ρια  τών  παραγρα� φών  2  και  3  θα  περιλαμβα� νονται

οπώσδη� ποτε οι ακο�λουθοι γενικοι� ο� ροι:

Όλο το προσώπικο�  της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας και οι συ� μβουλοι�  της οι

συνεργα� τες της και οι υπα� λληλοι� της θα ει�ναι συνασφαλιζο� μενοι.

Τα εν λο� γώ ασφαλιστη� ρια δεν μπορου� ν να ακυρώθου� ν τροποποιηθου� ν η�

να λη� ξουν, χώρι�ς την γραπτη�  με συστημε�νη επιστολη�  πριν απο�  εξη� ντα (60) ημε�ρες

σχετικη�  ειδοποι�ηση της ασφαλιστικη� ς εταιρει�ας, το� σο προς τον ανα� δοχο ο�σο και

προς την Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α και τον κυ� ριο του ε�ργου.

Σε  περι�πτώση  ολικη� ς  η�  μερικη� ς  καταστροφη�ς  του  ε�ργου,  ο  ανα� δοχος

μεταβιβα� ζει και εκχώρει�  στον κυ� ριο του ε�ργου και στην Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α

απο�  την αρχη�  τα ποσα�  τών απαιτη� σεώ� ν του απο�  το ασφαλιστη� ριο συμβο� λαιο, που

θα καταβα� λλονται απευθει�ας σ' αυτου� ς, υ� στερα απο�  σχετικη�  αι�τηση�  τους, χώρι�ς

να χρεια� ζεται ε�γγραφη συναι�νεση η�  α� λλη ενε�ργεια του αναδο� χου.

Η ασφαλιστικη�  εταιρει�α παραιτει�ται απο�  κα� θε δικαι�ώμα ανταγώγη� ς κατα�

του  κυρι�ου  του  ε�ργου  και  της  Διευθυ� νουσας  Υπηρεσι�ας  τών  υπαλλη� λών  της

συμβου� λών και συνεργατώ� ν της και τών υπαλλη� λών τους, σε περι�πτώση που η

βλα� βη η�  ζημια�  οφει�λεται σε πρα� ξη η�  παρα� λειψη ο� χι ηθελημε�νη τών προσώ� πών

αυτώ� ν.

Με το ασφαλιστη� ριο καλυ� πτεται και η ευθυ� νη του κυρι�ου του ε�ργου και

της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας του που απορρε�ει απο�  το α� ρθρο 922 του αστικου�

κώ� δικα (ευθυ� νη προστη� σαντος).



Κα� θε ασφαλιστη� ριο θα ει�ναι σε ισχυ�  και δεν μπορει� να τροποποιηθει� η�  να

ακυρώθει�  η�  να λη� ξει  η ισχυ� ς  του,  χώρι�ς  γραπτη�  ειδοποι�ηση της Διευθυ� νουσας

Υπηρεσι�ας και του κυρι�ου του ε�ργου.

Ο  ανα� δοχος  πρε�πει  να  παραδι�δει  στην  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α  τα

ασφαλιστη� ρια  συμβο� λαια  δεκαπε�ντε  (15)  ημε�ρες  τουλα� χιστον  πριν  αρχι�σει  η

περι�οδος  ασφα� λισης.  Διαφορετικα�  ο  κυ� ριος  του  ε�ργου  δια  της  Διευθυ� νουσας

Υπηρεσι�ας του χώρι�ς ειδοποι�ηση, μπορει� να συνα� ψει το υπο� ψη ασφαλιστη� ριο με

ασφαλιστικη�  εταιρει�α  της  προτι�μηση� ς  της,  στο  ο� νομα  για  λογαριασμο�  και  με

δαπα� νες του αναδο� χου. Στην περι�πτώση αυτη� , θα ενεργει�  με ανε�κκλητη εντολη�

και για λογαριασμο�  του σαν πληρεξου� σιος.

Σε περι�πτώση ολικη� ς η�  μερικη� ς διακοπη� ς τών εργασιώ� ν απο�  υπαιτιο� τητα

του  αναδο� χου,  το  ε�ργο  σε  οποιαδη� ποτε  φα� ση  και  αν  βρι�σκεται,  μπορει�  να

ασφαλιστει� ε�ναντι ο� λών τών ενδεχομε�νών κινδυ� νών απο�  τον κυ� ριο του ε�ργου δια

της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας του και τα ε�ξοδα της ασφα� λισης θα βαρυ� νουν τον

ανα� δοχο.

25.5. Γενικοί όροι ασφάλισης  

Κατα�  την  συ� ναψη  τών  παραπα� νώ  ασφαλι�σεών  ο  ανα� δοχος  πρε�πει  να

συμμορφώ� νεται και να λαβαι�νει υπο� ψη τις διατα� ξεις τών νο� μών τών νομοθετικώ� ν

διαταγμα� τών κανονισμώ� ν κ.λ.π., που ισχυ� ουν εκα� στοτε και ε�χουν εφαρμογη�  στην

Ελλα� δα.

Ο  ανα� δοχος  πρε�πει  να  συμμορφώ� νεται  με  τους  ο�ρους  κλπ.  τών

ασφαλιστηρι�ών.  Οι  παρεχο� μενες  ασφαλιστικε�ς  καλυ� ψεις  οι  οικονομικοι�  και

ασφαλιστικοι�  ο� ροι  εξαιρε�σεις  απαλλαγε�ς  κλπ.,  υπο� κεινται  σε  κα� θε  περι�πτώση

στην τελικη�  ε�γκριση της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας, του κυρι�ου του ε�ργου.

Οι παραπα� νώ ασφαλι�σεις  δεν απαλλα� σσουν η�  περιορι�ζουν κατα�  κανε�να

τρο� πο  τις  υποχρεώ� σεις  και  ευθυ� νες  του  αναδο� χου,  που  απορρε�ουν  απο�  την

συ� μβαση,  ιδιαι�τερα  σε  ο� τι  αφορα�  τις  προβλεπο� μενες  απο�  τα  σχετικα�

ασφαλιστη� ρια συμβο� λαια,  εξαιρε�σεις,  εκπτώ� σεις,  προνο� μια,  περιορισμου� ς  κ.λ.π.

και  ο  ανα� δοχος  παραμε�νει  αποκλειστικα�  υπευ� θυνος  για  την  αποκατα� σταση

ζημιώ� ν σε προ�σώπα η�  και πρα� γματα και πε�ραν απο�  τα ποσα�  κα� λυψης τών πιο

πα� νώ ασφαλιστηρι�ών.



Σε περι�πτώση που ο ανα� δοχος παραλει�ψει η�  αμελη� σει να συμμορφώθει� με

τις  παραπα� νώ  ασφαλιστικε�ς  υποχρεώ� σεις  του  η�  οι  ασφαλι�σεις  που

συνομολογη� σει κριθου� ν σαν μη ικανοποιητικε�ς απο�  την Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α, η

τελευται�α δικαιου� ται να συνα� ψει στο ο� νομα και με δαπα� νες του αναδο� χου τα πιο

πα� νώ  ασφαλιστη� ρια  και  να  παρακρατη� σει  (εντο� κώς  με  το  νο� μιμο  επιτο� κιο

υπερημερι�ας)  το  ποσο�  τών  ασφαλι�σεών  ει�τε  απο�  το  λαβει�ν  του  ει�τε  με

κατα� πτώση ανα� λογου ποσου�  απο�  την εγγυητικη�  επιστολη�  του καλη� ς εκτε�λεσης.

Επι�σης, σε περι�πτώση που ο ανα� δοχος αμελει� η�  δυστροπει� να καταβα� λλει

στους  ασφαλιστε�ς  το  οφειλο� μενο  ποσο�  τών  ασφαλι�στρών,  η  Διευθυ� νουσα

Υπηρεσι�α  για  να  αποφυ� γει  ενδεχο� μενη  ακυ� ρώση  του  η�  τών  ασφαλιστηρι�ών

δικαιου� ται να καταβα� λει τα ασφα� λιστρα στους ασφαλιστε�ς, για λογαριασμο�  του

αναδο� χου  και  να  τα  παρακρατη�σει  απο�  το  λαβει�ν  του,  συ� μφώνα  με  τα

προηγου� μενα.

Η  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α  επιφυλα� σσει  σε  αυτη�  το  δικαι�ώμα  να

παρακρατει�  απο�  το  λαβει�ν  κ.λ.π.  του  αναδο� χου,  κα� θε  ποσο�  που  δεν  θα  ει�ναι

δυνατο�  να εισπραχθει�  απο�  τους ασφαλιστε�ς λο� γώ εξαιρε�σεών απαλλαγώ� ν κ.λ.π.,

συ� μφώνα με τους ο�ρους τών εν λο� γώ ασφαλιστηρι�ών.

Σε  περι�πτώση  που  η  ασφαλιστικη�  εταιρει�α  με  την  οποι�α  ο  ανα� δοχος

συνομολο� γησε  τις  παραπα� νώ ασφαλι�σεις,  παραλει�ψει  η�  αρνηθει�  να εξοφλη� σει

(μερικα�  η�  ολικα� ) οποιαδη� ποτε ζημια�  η�  βλα� βη κ.λ.π. για οποιοδη� ποτε λο� γο η�  αιτι�α,

ο  ανα� δοχος  ε�χει  την  αποκλειστικη�  ευθυ� νη  για  την  αποκατα� σταση  της  μη

εξοφλημε�νης  ζημια� ς  η�  βλα� βης  κ.λ.π.,  συ� μφώνα  με  τους  ο� ρους  της  παρου� σας

συ� μβασης  και  η  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α  δικαιου� ται  να  παρακρατη� σει  απο�

οποιοδη� ποτε λογαριασμο�  του αναδο� χου η�  εγγυ� ηση�  του, οποιασδη� ποτε φυ� σης, τα

ποσα�  που κατα�  την κρι�ση της απαιτου� νται, για την αποκατα� σταση της εν λο� γώ

ζημια� ς η�  βλα� βης.

Ο  ανα� δοχος  προκειμε�νου  να  εξασφαλιστει�  ο  κυ� ριος  του  ε�ργου  για  τις

απαιτη� σεις  του  απο�  αυτο� ν  σε  σχε�ση  με  τα  ποσα�  που  του  ε�χει  καταβα� λλει,

υποχρεου� ται να ζητη� σει απο�  τους ασφαλιστε�ς του να συμπεριλα� βουν το� σο στο

κατα�  παντο� ς κινδυ� νου ο� σο και στα α� λλου τυ� που ασφαλιστη� ρια που καλυ� πτουν το

ι�διο  το  ε�ργο  (ΠΥΡΟΣ,  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΒΛΑΒΩΝ  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κλπ.), τον εξη� ς ειδικο�  ο� ρο:

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του έργου.



Προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλλει στον ανάδοχο τη σχετική με τη

ζημιά κλπ. αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το

σκοπό αυτό, συγκατάθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Εφόσον η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν

λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους

εντολή ή εξουσιοδότηση από τον ανάδοχο)  η απαίτηση του αναδόχου κατά της

ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στον κύριο

του έργου και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεούται να

καταβάλλει την σχετική αποζημίωση σ' αυτόν, μετά από αίτηση του τελευταίου για

το σκοπό αυτό.

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του αναδόχου στον κύριο του έργου, κατά ουδένα

τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από

την σύμβαση.

Άρθρο 26: Προσωρινή παραλαβή – Μητρώο του έργου – Χρόνος υποχρεωτικής

συντήρησης του έργου – Οριστική παραλαβή  

26.1. Μετα�  το πε�ρας τών εργασιώ� ν και ώς συνημμε�νο στην τελικη�  επιμε�τρηση του

ε�ργου, ο Ανα� δοχος υποχρεου� ται να παραδώ� σει στην Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α

το  Μητρώ� ο  του  Έργου,  ο�πώς  καθορι�ζεται  στην  Αριθμ.

ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/17  (ΦΕΚ  1956  Β/07-06-2017)  Απο� φαση  του

Υπουργου�  Υποδομώ� ν  και  Μεταφορώ� ν.  Ειδικο� τερα,  το  περιεχο� μενο  του

μητρώ� ου του ε�ργου προσδιορι�ζεται στο α� ρθρο 1 της παραπα� νώ απο� φασης,

η  ψηφιακη�  μορφη�  τών  παραδοτε�ών  στο  α� ρθρο  2  και  η  περιγραφη�  και

κώδικοποι�ηση τών ψηφιακώ� ν σχεδιαστικώ� ν αρχει�ών στο α� ρθρο 3 αυτη� ς.

26.2. Παρα� λειψη  υποβολη� ς  του  μητρώ� ου  του  Έργου  συνεπα� γεται  τη  μη

παραλαβη�  του Έργου. 

 Ο  Ανα� δοχος  δεν  δικαιου� ται  ιδιαι�τερης  αμοιβη� ς  για  την  τη� ρηση  και  την

παραγώγη�  τών  προαναφερθε�ντών  στοιχει�ών  και  για  τη  συ� νταξη  του

Μητρώ� ου του Έργου.



26.3. Ο χρο�νος εγγυ� ησης και συντη� ρησης του ε�ργου,  μετα�  τον οποι�ο  γι�νεται η

οριστικη�  παραλαβη�  ορι�ζεται, σε δεκαπέντε (15) μήνες.

Άρθρο 27: Αναθεώρηση  τιμών  –  Κανονισμός  τιμών  μονάδας  νέων

εργασιών  

Οι συμβατικε�ς τιμε�ς μονα� δας του ε�ργου αναθεώρου� νται συ� μφώνα με τις

διατα� ξεις του α� ρθρου 153 του Ν. 4412/16. 

Στην  περι�πτώση  που  θα  απαιτηθου� ν  αναλυτικα�  τιμολο� για  για  να

συνταχθου� ν τιμε�ς μονα� δας νε�ών εργασιώ� ν θα χρησιμοποιηθου� ν συ� μφώνα με το

α� ρθρο 156 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 28: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφη�  της  συ� μβασης  απαιτει�ται  η  παροχη�  εγγυ� ησης καλη� ς

εκτε�λεσης, συ� μφώνα με την παρ. 1 β του α� ρθρου 72 του Ν. 4412/16, το υ� ψος της

οποι�ας καθορι�ζεται σε ποσοστο�  5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Σε περι�πτώση αναδο� χου κοινοπραξι�ας, οι εγγυη� σεις καλη� ς εκτε�λεσης ει�ναι

πα� ντοτε κοινε�ς υπε�ρ ο� λών τών μελώ� ν της, ο�πώς ορι�ζεται στο α� ρθρο 140 παρ. 1

του Ν. 4412/16.

Οι εγγυητικε�ς επιστολε�ς εκδι�δονται κατ’ επιλογη�  του αναδο� χου απο�  ε�να η�

περισσο� τερα πιστώτικα�  ιδρυ� ματα, ανεξαρτη� τώς του υ� ψους τών. 

Άρθρο 29: Έλεγχοι συγχρηματοδοτούμενου έργου

Εφόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. μέσω του Ε.Σ.Π.Α. / Π.Ε.Π.
Θεσσαλίας  2014-2020,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  δέχεται  ελέγχους  από  τα  αρμόδια
ορισμένα  όργανα της Ε.Ε.  και  της  Ελλάδας,  όπως  αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα
νομοθεσία  περί  εκτέλεσης  και  διαχείρισης  έργων  συγχρηματοδοτούμενων  μέσω  του
Ε.Σ.Π.Α. και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020. Υποχρεωτικά τηρούνται
όλοι  οι  ισχύοντες  Νόμοι,  κανονισμοί  και  οδηγίες  περί  εκτέλεσης  και  διαχείρισης
συγχρηματοδοτούμενων από τη Ε.Ε. έργων.

Άρθρο 30: Προέγκριση διαδικασιών Νομικής Δέσμεσης  



Για  τη  συ� ναψη  Νομικη� ς  Δε�σμευσης  και  τυχο� ν  τροποποι�ηση  αυτη� ς

(Ανακεφαλαιώτικοι� Πι�νακες Εργασιώ� ν, παρατα� σεις κ.λ.π.) απαιτει�ται προε�γκριση

απο�  την Ειδικη�  Υπηρεσι�α Διαχει�ρισης

Άρθρο 31: Δημοσιότητα έργου

 O Ανα� δοχος  οφει�λει  να  τηρη� σει  τους  απαιτου� μενους  κανο� νες
δημοσιο� τητας  με  την  υποχρεώτικη�  τοποθε�τησης  πινακι�δας  δημοσιο� τητας.
Συγκεκριμε�να  ει�ναι  υποχρεώμε�νος  με�σα  σε ε�να  μη� να  απο�  την  υπογραφη�  της
Συ� μβασης, να προβει� στην προμη� θεια και τοποθε�τηση πινακι�δας δημοσιο� τητας ,
συ� μφώνα με τα προ� τυπα του Προγρα� μματος Αγροτικη� ς Ανα� πτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020, σε θε�ση που θα υποδειχθει�  απο�  την Επι�βλεψη. Οι δαπα� νες προμη� θειας,
μεταφορα� ς και τοποθε�τησης της ανώτε�ρώ πινακι�δας βαρυ� νουν τον Ανα� δοχο του
Έργου, περιλαμβα� νονται δε στα γενικα�  ε�ξοδα αυτου� .

Άρθρο 32: Ισχύουσα νομοθεσία  

Στην παρου� σα εργολαβι�α ισχυ� ουν ο� λες οι διατα� ξεις που αναφε�ρονται στην

διακη�ρυξη δημοπρασι�ας.

Επι�σης,  ε�χουν  εφαρμογη�  οι  ισχυ� οντες  Νο� μοι  και  Διατα� γματα  περι�

εκτε�λεσης τών Δημοσι�ών Έργών και ο� πώς ισχυ� ουν ση� μερα κώδικοποιημε�νοι με

τον Ν. 4412/16.

Παλαμάς 28/04/2020                           Θεωρήθηκε 28/04/2020


	ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
	 Άρθρο 31: Δημοσιότητα έργου


		2021-04-02T10:27:27+0300




