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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ.
1.1
Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) είναι η διατύπωση
των ειδικών και τεχνικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους
υπόλοιπους όρους της Σύμβασης, τα σχέδια και τα διαγράμματα που έχουν εγκριθεί ή πρόκειται
να εγκριθούν αρμόδια, θα κατασκευαστεί το έργο που αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2 και
για το οποίο θα συναφθεί η σχετική εργολαβική σύμβαση.
1.2
Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον
προϋπολογισμό μελέτης με Α.Μ. 40 / 2018, που ανέρχεται στο ποσό των 433.200,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ποσού των απρόβλεπτων, του ποσοστού Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%), και
του Φ.Π.Α. (24%).
ΑΡΘΡΟ 2 : Τίτλος του έργου, θέση, χαρακτηριστικά και αντικείμενο του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι: « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, επισκευή σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων
και λοιπές δράσεις Δήμου Ηλιούπολης » Α. Μ. 40 / 2018 και αφορά στην βελτίωση των
κτιριακών υποδομών & των αυλείων χώρων των σχολείων της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
ΑΡΘΡΟ 3 : Σειρά ισχύος τευχών δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση όμως ασυμφωνίας
μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των παραπάνω τευχών καθορίζεται
πάγια όπως παρακάτω :
1. Το συμφωνητικό
2. Η Διακήρυξη
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
4. Το Τιμολόγιο μελέτης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
Η Τεχνική Περιγραφή
Ο Προϋπολογισμός μελέτης
Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς
και οι εγκεκριμένες Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο,
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής του έργου όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί
από την Υπηρεσία.
Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:
(α)
Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Κ.Δ.Ε.
(β) Οι Ευρωκώδικες.
(γ) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε. (ή του τ. Υ. .Ε.).
(δ) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
7.
8.
9.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω
συμβατικά στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιούται να
προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν την αιτία.
ΑΡΘΡΟ 4 : Σύμβαση κατασκευής του έργου
4.1 Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα γίνει με βάση την απόφαση για έγκριση της
δημοπρασίας και για συνολικό χρηματικό ποσό που θα προκύψει από την δημοπρασία.
4.2 Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση από τον Δήμαρχο Ηλιούπολης,
και τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Αναδόχου του έργου εταιρείας. Το έγγραφο της
σύμβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.
4.3 Ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, σύμφωνα με το N.4412/16
μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η πρόσκληση
γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης. Μέσα στην ίδια προθεσμία
προσκομίζεται και η απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 του Ν. 4412/06.
4.4 Σε περίπτωση κατά την οποία ο μειοδότης δεν εμφανιστεί στην παραπάνω προθεσμία ή δεν
προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κηρύσσεται
έκπτωτος, η δε εγγύηση συμμετοχής του στην δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του
έργου, Ν 4412/16.
4.5 Κατά την υπογραφή του εγγράφου συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την
ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης κάθε μεταβολή
των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα
υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει
δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της. Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο
παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας
υπηρεσίας. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση
του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζομένου ως αντικλήτου ότι αποδέχεται τον
γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον
ανάδοχο.
Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας.
Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από τη διευθύνουσα
υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση του
αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα
του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο.
4.6 Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ύστερα από διαγωνισμό,
επαναϋπολογίζονται, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για τα
απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).
ΑΡΘΡΟ 5 : Τεχνικές Προδιαγραφές
Ισχύουν οι προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. Επίσης ισχύουν οι προδιαγραφές οριστικές
καιπροσωρινές του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, όπως εγκρίθηκαν με την με αριθμό
απόφαση ΔΙΠΑΔ./ΟΙΚ./273 (Φ.Ε.Κ. 2221 Β’/30-7-2012) «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα
(440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα
Δημόσια Έργα» και η εγκύκλιος 26/4-102012 ΔΙΠΑΔ. /οικ/356 της Γ.Γ.Δ.Ε. / ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/Τμήμα Προδιαγραφών και Ευρωκώδικων, και οι Νόμοι
διατάγματα και Εγκύκλιοι που αφορούν τα έργα τηςεργολαβίας και που έχουν δημοσιευθεί ως
την παραμονή της ημερομηνίας δημοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 6 : Προθεσμίες - παρατάσεις
6.1 Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε έξι ( 6 ) μήνες, μετρούμενη από
την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της Σύμβασης.
6.2 Μέσα στο πλαίσιο της συνολικής προθεσμίας των έξι ( 6 ) μηνών, ορίζονται οι παρακάτω
ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες(στάδια), οι οποίες αρχίζουν από την υπογραφή της
σύμβασης και μέσα στις οποίες πρέπει να αποπερατωθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη
εργασίες Τα στάδια είναι τρία

Α - Στάδιο 0,33 x Π (όπου Π η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου) Ήτοι , 2 μήνες
Διαμόρφωση
– βελτίωση των αυλείων χώρων και λοιπές συντηρήσεις στα
10,70,80,100,110,120,130,140,150,170,200,210 & 220 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ.
Β – Στάδιο 0,34 x Π (όπου Π η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου) Ήτοι , 2 μήνες
Διαμόρφωση – βελτίωση των αυλείων χώρων στα 20, 80-170 & 70-210 ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ & συντήρηση επιφανειών στίβου στο 10 - 10 ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ &
συντήρηση ραμπών Α.Μ.Ε.Α. στο ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ.

Γ - Στάδιο 0,33 x Π (όπου Π η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου) Ήτοι , 2 μήνες
Αντικατάσταση παλαιών ξύλινων κουφωμάτων στο 30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & συντηρήσεις
– μικροεπεμβάσεις λοιπών σχολικών διδακτηρίων.
6.3 Παράταση της συμβατικής προθεσμίας και των τμηματικών προθεσμιών δίνεται μόνο με
έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου και με την προϋπόθεση ότι οι καθυστερήσεις δεν
οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
Ακόμα επιτρέπεται παράταση στις παρακάτω αποκλειστικά αναφερόμενες περιπτώσεις
ανωτέρας βία :
α. Περιπτώσεις θεομηνιών, που τυχόν θα προκαλέσουν καταστροφές στο έργο.
Η παράταση προθεσμίας που θα δοθεί σε αυτή την περίπτωση θα εκτιμηθεί από την Υπηρεσία,
ανάλογα με το είδος και τον βαθμό των καταστροφών, που τυχόν θα συμβούν στο έργο, η
αποκατάσταση των οποίων θα γίνει από τον Εργολάβο.
β. Γενική απεργία των εργατών και υπαλλήλων, που παρατείνεται πέρα από δέκα (10) ημέρες ή
διαδοχικές τέτοιες γενικές απεργίες, αλλά με μικρότερη διάρκεια από 10 ημερολογιακές ημέρες,
πουαθροιστικά ξεπερνούν τις 20 ημέρες και σε όλη την διάρκεια από την ημέρα, που θα
υπογράφει η Σύμβαση, μέχρι να τελειώσει το έργο.

6.3 Παράταση προθεσμίας, δεν θα αναγνωριστεί στον ανάδοχο λόγω ισχυρισμού άγνοιας των
εδαφικών και κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής του έργου, καθώς και των δυσκολιών
λόγω της θέσεώς του (κυκλοφοριακό κλπ), του χρόνου εκμετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών
ή της αδυναμίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, μηχανημάτων και υλικών από την ελληνική ή ξένη
βιομηχανία.
6.4 Η οποιαδήποτε επιβάρυνση του αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία θα βαρύνει
τον ίδιο και δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.
Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή και νυκτερινή απασχόληση προσωπικού, θα εκδοθούν
με μέριμνα του αναδόχου.
Η Υπηρεσία, αν χρειασθεί, θα συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη χορήγηση
τέτοιων αδειών.
ΑΡΘΡΟ 7 : Έλεγχος και συμπλήρωση μελετών
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει, μελετήσει και συμπληρώσει τις υπάρχουσες
μελέτες χωρίς πρόσθετη δαπάνη και αμοιβή.
ΑΡΘΡΟ 8 : Πρόγραμμα - αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου
8.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
15 ημερών και να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες , από την υπογραφή της Σύμβασης να
υποβάλει το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του έργου, προσαρμοσμένο στην χρονική
περίοδο έναρξης του έργου (άρθρο 145 του Ν. 4412/16) που θα ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις της Τεχνικής Περιγραφής και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Στο χρονοδιάγραμμα θα περιλαμβάνονται οι χρόνοι για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των
εργασιών, με σειρά προτεραιότητας, η οποία θα καθοριστεί από την Υπηρεσία. Αυτό θα
διευκρινιστεί πριν από την κατάθεση ή την έγκριση του χρονοδιαγράμματος του έργου.
Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου θα είναι λεπτομερειακό, θα περιλαμβάνει δε, όχι μόνο
τους χρόνους εκτέλεσης των καθ' έκαστα εργασιών, αλλά και εκείνους των απαραίτητων
προεργασιών, δοκιμών κλπ, όπως απαιτείται ή ορίζεται στην παρούσα και στα άλλα τεύχη της
σύμβασης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται σαφές ότι περιελήφθησαν σ' αυτό όλες οι
απαιτούμενες δραστηριότητες, άμεσες ή έμμεσες για την εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου.
Βασικές δεσμεύσεις για την σύνταξη του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος είναι:
α. Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου, που δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι
( 6 ) μήνες.
β. Οι τμηματικές προθεσμίες που πιθανόν να ορίσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Η σύνταξη του χρονοδιαγράμματος θα γίνει σε ημερολογιακές ημέρες. Ο ανάδοχος θα επιλέξει
το πλήθος εκείνο των δραστηριοτήτων που θα κρίνει ότι απαιτείται για την σύνταξη ενός
ρεαλιστικού και αντιπροσωπευτικού χρονοδιαγράμματος.
8.2 Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και
μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια

κατασκευής των έργων, ανάλογα με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων,
μέσα στα όρια των συμβατικών προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 4412/16. Το
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αναπροσαρμογές του
χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες
των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να
καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση
της ανωτέρω προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των
διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης του
αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα.
8.3 Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου.
Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις
εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή
τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά
εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση.
8.4 O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο
θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που
θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του
χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει, στην περίπτωση που παρεκκλίνει από αυτό,
ούτωςώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου. Η τήρηση
του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του
αναδόχου, θα παρακολουθείται αυστηρά από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο
ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας το
έργο Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 9 : Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση Αναδόχου
9.1 Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας παράδοσης του έργου ή των
τμηματικών προθεσμιών, με υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες τα ποσά
των οποίων καθορίζονται στη Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 148 Ν. 4412/16
9.2 Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση των προθεσμιών του έργου
(συνολική ή τμηματικές) καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου.
9.3 Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν
εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή το νόμο (άρθρο 160Ν.4412/16)
9.4 Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει μία από τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν. 4412/16
ΑΡΘΡΟ 10: Προκαταβολή
Δεν, προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 11: Τρόπος πληρωμής –κρατήσεις
11.1 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των
εργασιών.(άρθρο 152 Ν.4412/16)
11.2 Στις τμηματικές πληρωμές του Αναδόχου θα γίνεται κράτηση, για την εγγύηση καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ 12 ,Ν. 4412/16
11.3 Ο τελικός λογαριασμός πληρωμής του Αναδόχου εκδίδεται με βάση το πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού. Τα παραπάνω
στοιχεία αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά, για την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα
δε ή αντίγραφα αυτών, επισυνάπτονται σ'αυτόν.άρθρο 152 παρ 13, Ν. 4412/16
11.4 Οι πληρωμές του Αναδόχου, θα γίνονται, σύμφωνα με το Ν. 4412/16
Το έργο χρηματοδοτείται από 288.800,00 € μέσω επιχορήγησης από το πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και το υπόλοιπο ποσό 144.400,00 € από τους ίδιους πόρους
του Δήμου. και υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις.
11.5 Για την πληρωμή απαιτείται Τιμολόγιο, φορολογική ενημερότητα, βεβαίωση Ι.Κ.Α. ότι
έχουν εξοφληθεί οι προς αυτούς υποχρεώσεις και ότι άλλο έγγραφο ζητηθεί από την Υπηρεσία,
που απαιτείται κατά νόμο.
Σε κάθε πληρωμή θα παρακρατούνται οι νόμιμες κρατήσεις. Επίσης στην πρώτη
πιστοποίηση θα παρακρατούνται τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων
της διακήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος. Οι δαπάνες
δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε
κάθε περίπτωση τον Οικονομικό Φορέα που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με
τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου
ΑΡΘΡΟ 12 : Αναθεώρηση Τιμών - κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών
12.1 Η αναθεώρηση των τιμών μονάδος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του
Ν.4412/16
12.2

Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επί

μέρους εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται
αντίστοιχα
Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
(του άρθρου 156 του Ν. 4412/16). Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της μη εκτέλεσης
συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονται στα κατ' αποκοπή τιμήματα ή και την εκτέλεση
συμβατικών εργασιών, περιλαμβανομένων μεν στα κατ' αποκοπή τιμήματα αλλά σε ποσότητες
που υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες από την μελέτη και δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο
μελέτης εργασιών με τιμές μονάδος.
12.4

Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/16

ΑΡΘΡΟ 13 : Επιμετρήσεις
13.1 Για τις επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις οι αναφερόμενες
στο άρθρο 151 του Ν. 4412/16
13.2 Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιμετρήσεως των διαφόρων ειδών των
εργασιών ισχύουν αυτά που ορίζονται στα Τιμολόγια του έργου
13.3 Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται με τα παραπάνω στοιχεία ο τρόπος
επιμετρήσεως, θα επιμετρηθούν και θα πληρωθούν οι μονάδες εργασιών που πραγματικά θα
εκτελεσθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη τυχόν υφιστάμενες συνήθειες για ιδιωτικά έργα.
13.4 Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να διαθέτει τα
απαιτούμενα συνεργεία και μέσα για τον έλεγχο και τις επιμετρήσεις των εργασιών.
13.5 Σε κάθε περίπτωση εκτελέσεως εργασιών που μετά την εκτέλεση των θα γίνουν «αφανείς»,
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την Υπηρεσία επιβλέψεως του έργου, πριν και
μετά την εκτέλεση των εργασιών αυτών, για τη λήψη των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την
ακριβή καταμέτρηση των. Ο επιβλέπων ειδοποιεί με την σειρά του την επιτροπή αφανών
εργασιών .
Σε περίπτωση παραλείψεως της ειδοποιήσεως αυτής ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει
αποζημίωση ούτε για τη μεταγενέστερη αποκάλυψη (έστω και με άρση όλων) των αφανών
εργασιών, ούτε και για τυχόν σε βάρος του λάθος κατά την επιμέτρηση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14: Χρόνος εγγύησης - παραλαβή του έργου
Ο χρόνος εγγύησης (δηλαδή υποχρεωτικής συντήρησης και καλής λειτουργίας) των εργασιών,
κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του ,
σύμφωνα με τα άρθρα 157 παρ 1 και το άρθρο 172 παρ 2 του Ν. 4412/16 ορίζεται σε δέκα
πέντε μήνες ( 15 ) από την βεβαίωση περάτωσης.
14.2 Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται σ' αυτήν την εργολαβία εκδίδεται
βεβαίωση περάτωσης του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα
από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου μέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης.
14.3 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στα αντίστοιχα
άρθρα 170 & 172, Ν. 4412/16
14.4 Για την διοικητική παραλαβή του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 169 του
Ν.4412/16 Δεν θα γίνεται καμία διοικητική παραλαβή για χρήση έστω και τμήματος έργου αν
δεν υπάρχει προηγούμενη έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 15: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
15.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. όπως
προβλέπονται στο άρθρο 17 της διακήρυξης του έργου Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
συμπληρώνεται με κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές
ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών, που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την
ελεγχθείσα πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί της αξίας των υλικών, που ενδεχομένως
περιληφθούν στην πιστοποίηση προσωρινά μέχρι να ενσωματωθούν στις εργασίες
ΑΡΘΡΟ 16: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των εργασιών
16.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τις διάφορες εργασίες με όλους τους κανόνες της
τέχνης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια τα
οποία θα εγκριθούν από τον εργοδότη. Οπωσδήποτε όμως ο ανάδοχος διατηρεί την ευθύνη της
καλής εκτέλεσης των έργων.
16.2 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη σύνταξη και
εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος είναι
ο ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον
ανάδοχο από την ευθύνη του.
16.3 Το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου (Π.Π.Ε), (άρθρο 158 του Ν.4412/16 που θα
υποβάλει ο ανάδοχος μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και το οποίο
θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000
( Φ.Ε.Κ. 1265 Β'), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/24.7.2001 (Φ.Ε.Κ. 1013 Β'), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Φ.Ε.Κ.
928 Β') του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Έργων και των αποφάσεων: α) ΔΕΕΠπ/οικ.4/ 19.1.2001 (Φε Κ 94 Β'), β) δ Εε
ΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Φ.Ε.Κ. 624 Β') του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων, καθώς και γ) η Δ14/43309/5.3.2001 ( Φ.Ε.Κ. 332 Β' ) του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, θα αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό
έγγραφο του έργου και θα παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης
των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους.
Σημειώνεται ότι για τα έργα των οποίων ο προϋπολογισμός είναι μικρότερος του ανωτάτου
ορίου της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. , δεν απαιτείται πρόγραμμα ποιότητας έργου.Το Πρόγραμμα
Ποιότητας του Έργου (Π.Π.Ε), είναι υποχρεωτικό σε κάθε δημόσιο έργο προϋπολογισμού
> 1.500.000 € χωρίς ΦΠΑ
16.4 Το Π.Π.Ε. θα ενσωματώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών
τευχών, θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, σε
πλήρη εναρμόνιση με το χρονοδιάγραμμα του έργου και θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και
διοίκησης του έργου καθώς και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης
των στοιχείων κατά την κατασκευή.

16.5 Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου και μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση
των απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους όρους
της παρούσης Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τα λοιπά
εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του
δαπάνη όλα τα υλικά, εργαλεία και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου
καθώς και για τη μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να
επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι
παντός κινδύνου.

16.6 Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και
λεπτομερειακά σχέδια της μελέτης και με τα τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της
κατασκευής. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι για τυχόν τροποποιήσεις δεν δικαιούται
καμία ιδιαίτερη αμοιβή έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονομικό όφελος
για την Υπηρεσία.
16.7 Ρητά καθορίζεται ότι καμία πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται ο ανάδοχος από τις
δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής ή από τυχόν εργασίες που θα
απαιτηθούν για την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
στα Τεύχη Δημοπράτησης.
16.8 Οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια στο έργο είτε στα μηχανήματα είτε στις εγκαταστάσεις
(εργοτάξια, λατομεία κλπ) που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά την
διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον ανάδοχο ο οποίος είναι
υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει.
16.9 Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους
ή και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του
αναδόχου βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.

16.10 Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας που επιβάλλονται από το Π.Δ. 447/75 και 1073/8/(Φ.Ε.Κ. 260α/16.9.81) και όποια
άλλα διατάγματα έχουν εκδοθεί πρόσφατα καθώς και οποιαδήποτε άλλα μέτρα που
αναφέρονται στους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.
16.11 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών,
ο ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν
οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 17: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους
17.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μην παρεμποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την
Υπηρεσία, ή από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε
εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβασή του.

17.2 Αντίθετα υποχρεώνεται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί ( πχ
ικριώματα κλπ. ) ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλει
κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. Κατά
τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους εργολάβους των
Εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της
περιοχής του έργου.
ΑΡΘΡΟ 18 : Διεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο - προσωπικό αναδόχου υγιεινή και ασφάλιση εργαζομένων
18.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ( άρθρο 139 του Ν.4412/16 )
18.1.1 Πέρα από τα προβλεπόμενα στο σχετικό περί επιβλέψεως κατασκευής έργου άρθρο
136 του Ν. 4412/16 ισχύουν τα παρακάτω:
α. Η παρουσία των υπαλλήλων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που ασκούν την Επίβλεψη δεν
απαλλάσσει με κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη
σύμβαση.
18.1.2

α.

Η Διεύθυνση των έργων από πλευράς του αναδόχου στους τόπους κατασκευής του έργου
γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την
Δ/νουσα υπηρεσία . Η επί τόπου του έργου παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού
υπαλλήλου είναι υποχρεωτική .
Ο επί τόπου Μηχανικός του αναδόχου θα είναι ΠΕ Μηχανικός Αρχιτέκτων ή Πολιτικός
Μηχανικός ή ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός , θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος
για να
εκπροσωπεί τον ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανομένης της
παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της υπηρεσίας επί
τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του
προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ)

α.
β. Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόμενου Μηχανικού, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην
Υπηρεσία μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης
όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία που θα αφορούν τα
προσόντα και την πείρα του.
Η υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην δίνει την έγκρισή της για τον
προτεινόμενο μηχανικό σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν είναι
κατάλληλος για την παραπάνω θέση.
γ. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα δηλώσει στην υπηρεσία την διεύθυνση
των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σ'
αυτά.
δ. Εργασίες που θα εκτελούνται χωρίς την παρουσία του εξουσιοδοτημένου αυτού τεχνικού
δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία.
ε. Ο επί τόπου μηχανικός του αναδόχου είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή
εκτέλεση των εργασιών και την λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας
και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο καθώς και τρίτου.

ζ. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός του υπόψη επί τόπου μηχανικού του αναδόχου σε καμία
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του, ο δε ανάδοχος παραμένει
πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος, απέναντι στην υπηρεσία.
18.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ άρθρο 140, Ν. 4412/16
18.2.1 Σχετικά με την εκλογή του προσωπικού ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να
συμμορφωθεί, σύμφωνα με το άρθρο140 του Ν. 4412/16
18.2.1 Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική
άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα με μέριμνα του αναδόχου και σύμφωνα με την
ισχύουσα εργατική και λοιπή νομοθεσία.
18.2.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του άρθρου τούτου, η υπηρεσία μπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική
συμπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό
που ενώ θα έπρεπε, κατά τα ανωτέρω, να υπάρχει, λείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το
προσωπικό αυτό είναι μόνιμο ή περιστασιακό προσωπικό του αναδόχου.
18.2.3 Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφομένου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από
την διευθύνουσα υπηρεσία και σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης, πλην των
ανωτέρω κυρώσεων, θα ενημερώνεται η προϊσταμένη αρχή για περαιτέρω σχετικές ενέργειες.
18.3 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
18.3.1 O ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους
νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της υπηρεσίας, που αφορούν
την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.
18.3.2 Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας,
αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένα σημεία της νομοθεσίας:
α. Ο ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της
υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων επίβλεψης και διαχείρισης), καθώς και σε
κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του έργου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση
μέτρα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα συλλογικής
προστασίας. Ενδεικτικά τα Μ.Α.Π. θα είναι, προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές
γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι),
προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων
Βοηθειών, ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχημα του εργοταξίου, μάσκες διαφόρων τύπων,
ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές τύπου SCBA κ.λπ.
β. Οανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων ή
φωτεινών σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς
και προειδοποιητικών και συμβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για
τους κινούμενους στους χώρους των εργοταξίων ή / και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή
κοντά σε αυτές. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων
εργασίας με πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να
εξασφαλίσει μέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών.

18.3.3 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο ανάδοχος παραμένει μόνος
και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του
ευθύνη η υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρμοδίων μηχανικών, συντονιστών και τεχνικών
ασφαλείας των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για
θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία και
σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί
προλήψεως ατυχημάτων.
18.3.4 Ακόμη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμα προς έλεγχο από τους αρμόδιους
κρατικούς και μη φορείς τα θεωρημένα ή μη βιβλία που απαιτεί η νομοθεσία όπως το
ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας
(Ν .1396/83 και Π. Δ. 1073/81).
18.4 : Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*.
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18.4.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων
κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν. 4412/16
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας
και Υγείας ( Σ.Α.Υ.), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. :
ΔΙΠΑΔ./οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ./85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ./οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα
των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές
των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των
εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε
ζητήματα ασφάλειας και υγείας : Π.Δ. 1073/81 (αρ. 111), Π.Δ. 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10
(αρ. 42-49). Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι
αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να
μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και
υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει
ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).
18.4.3 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα
ακόλουθα:
18.4.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση -Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( Σ.Α.Υ. ) -Φάκελος
Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.) και συγκεκριμένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την
εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια
εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται
ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα
υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : Π.Δ. 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση
καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. τ α ο ποία αποτελούν
τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π. Δ. 305/96
(αρ.3 παρ.8) και την Υ.Α. ΔΕΕΠΠ./οικ/85/2001 του (τ.)Υ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ η οποία ενσωματώθηκε
στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.της μελέτης (τυχόν
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την υπηρεσία), σύμφωνα
με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία,
τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών,
πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρμόσει τα Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας: Π.Δ. 305/96 (αρ. 3
παρ.9) και Υ.Α. ΔΙΠΑΔ./οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.)Υ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ η οποία ενσωματώθηκε
στο Ν.3669/08 ( αρ. 37 παρ.8 και αρ.182 ).
ε. Να τηρήσει τα Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π.Δ. 305/96 (αρ.
3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)Υ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και να τα έχει στη
διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( Σ.Α.Υ.) και στο Φάκελο
Ασφάλειας Υγείας ( Φ.Α. Υ.).
Το Σ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους
και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο Φ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των
κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόμενο του Σ.Α.Υ. και του Φ.Α.Υ. αναφέρεται στο Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και
στις Υ.Α.: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) Υ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ οι
οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).
2. Η υποχρέωση εκπόνησης Σ.Α.Υ. προβλέπεται σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ.4),
όταν:
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του
ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους :Π.Δ.305/96
(αρθ.12 παράρτημα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος
νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (Σ.Α.Υ. ,Φ.Α.Υ. )
του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α'
του Ν 4030/2011 (Φ.Ε.Κ. 249/Α/2511-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του
Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο Φ.Α.Υ. καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική
παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου: Υ.Α. ΔΕεΠπ/οικ. 433/2000 του (τ.) Υ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, η οποία
ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 αρ.(73 και 75).
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φ.Α.Υ. φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου και
το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και Υα
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) Υ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και την κατάρτιση του Φ.Α.Υ.
περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ. /οικ/215/31 -3-2008
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

του (τ.) Υ.

18.4.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων
ασφάλειας και υγείας. Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας
β.. Να γνωστοποιήσει στο ΚΕΠΕΚ τον τεχνικό ασφαλείας που έχει ορίσει
γ. Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κίνδυνου .
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε
άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας
και πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός
της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική
επιθεώρηση εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής:
Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17
παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από
την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και
συμβουλές του τεχνικού
ή του ιατρού εργασίας ( Ν.3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να
τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας ( Ε.Υ.Α.Ε ) ή στον εκπρόσωπο των
εργαζομένων
των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να
το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που
λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες
επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του
ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός
24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα
όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).

18.4.3.3

Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας ( Η.Μ.Α. )

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας ( Η.Μ.Α. )όταν
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την
έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό
με την Υ.Α. 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το Η.Μ.Α. θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α. , από τις κατά τόπους διευθύνσεις,
τμήματα ή γραφεία επιθεώρησης εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες
μηχανικούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια
των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ότι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από
το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ: Π.Δ. 1073/81 (αρ.113 ),
Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αριθμό πρωτοκόλλου
ΔΕΕΠΠ./208 /12-9-2003.
18.4.3.4
Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ. ) και Ημερολόγιου Μέτρων
Ασφάλειας (Η.Μ.Α. )
Για την πιστή εφαρμογή του Σ. Α.Υ. κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με
το Η.Μ.Α Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και
εμπλουτισμός του Σ. Α.Υ. και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των
αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του Σ. Α.Υ..
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.
18.4.4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο
εργοτάξιο
18.4.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου -Μέτρα Ατομικής Προστασίας ( Μ.Α.Π. )
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με
ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π.Δ. 105/95, Π.Δ.
305//96 (αρ.12 παράρτημα IV μέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας: Π.Δ. 1073/81 (αρ.75-79), Π.Δ. 305/96 (αρ.12 παράρτημα V μέρος Β, τμήμα
II, παρ.2).
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή
αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των
εγκαταστάσεων αυτών: Π.Δ. 1073/81 (αρ.92 -95), Π.Δ. 305/96 (αρ.12, παράρτημαIV μέρος Α,
παρ.6).
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους,
πρόληψη αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη
πυροσβεστήρων, κλπ.: Π.Δ. 1073/81 (αρ. 92-96), Π.Δ. 305/96 (αρ.12, παράρτημαIV μέρος Α,
παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): Π.Δ.
1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π.Δ.
305/96 (αρ.12 παράρτημαIV μέρος Α,
παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους
εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα,
ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με
τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς
οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ.
1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ
Β.4373/1205/93 και οι τροποποιητικές αυτής Κ.Υ.Α. 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ.
396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
18.4.4.2
Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση
εκφόρτωση
- εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των
πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με:-την Υ.Α. αριθ.
ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕΣΕΕΟ, τεύχος 7)
-Τη Κ.Υ.Α. αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» -Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και
αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 4 7 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν.
3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών,
των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού
εργοταξίου, κλπ: Π.Δ.
1073/81 (αρ.75-84), Π.Δ. 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, παράρτημα ΐνμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10
(αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης,
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων:
Π.Δ. 216/78, Π.Δ. 1073/81(αρ.85-91), Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (αρ.8), π 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ,
ζ) και αρ.12 παραρτήματα IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32)
και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν:

i)
ii)
iii)

κραδασμούς: Π.Δ. 176/05,
θόρυβο: Π.Δ. 85/91, Π.Δ. 149/06,
προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων:
Π.Δ. 397/94, iv) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες:
Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π.Δ. 82/10.

18.4.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας -αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων Π.Δ.
304/00 (αρ.2). α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των
μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των
οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες
ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ):
Π.Δ. 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π.Δ. 31/90, Π.Δ. 499/91, Π.Δ. 395/94
και οι τροπ. αυτού: Π.Δ. 89/99, Π.Δ. 304/00 και Π.Δ. 155/04, Π.Δ. 105/95 (παράρτημαIX),
Π.Δ. 305/96 (αρ.12 παράρτημα ΐν μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 -9), Κ.Υ.Α. 15085/593/03, Κ.Υ.Α.
αρ.Δ13ε/4800/03, Π.Δ. 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.12 παράρτημα. ΐν, μέρος Β',
τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π.Δ. 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής
στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.12, παράρτημαIV, μέρος Β',
τμήμα ΙΙ,
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π.Δ. 89/99 (παράρτημαII, παρ.2.1).
Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα
αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το Π.Δ. 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 15085/593/03 ( αρ.3
και αρ.4. παρ.7 ).
18.4.5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και
υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των
εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών
του εκτελούμενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω
νομοθετήματα :

18.4.5.1 Κατεδαφίσεις :
Ν.495/76, Π.Δ. 413/77, Π.Δ. 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), Υ.Α.
31245/93,Ν. 2168/93, Π.Δ. 396/94 (αρ.9 παρ.4 παράρτημα. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α.
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 και Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/96,
Π.Δ. 305/96 (αρ. 12, παράρτημα ΐν μέρος Β τμήμα II, παρ.11), Κ.Υ.Α. 3329/89 και η τροπ. αυτής:
Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π.Δ. 455/95 και η τροπ. αυτού Π.Δ. 2/06, Π.Δ. 212/06,Υ.Α.
21017/84/09.
18.4.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, Π.Δ. 413/77, Π.Δ. 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), Υ.Α. αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια
και αντοχή κτιρίων, παρ.4), Κ.Υ.Α. 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Ν.
2168/93, Π.Δ. 396/94 (αρ.9 παρ.4 παράρτημα Ill), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
και οι τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 και Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, Π.Δ. 455/95 και η
τροπ. αυτού: Π.Δ. 2/06, Π.Δ. 305/96 (αρ. 12, παράρτημαIV μέρος Β τμήμα II παρ. 10 ).

18.4.5.3
Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου,
Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.
Π. Δ. 778/80, Π. Δ . 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93,
Π. Δ . 396/94 (αρ.9 παρ.4 παράρτημα Ill ), Π. Δ . 155/04, Π. Δ . 305/96 (αρ. 12, παράρτημα ΐν
μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα II παρ.4-6,14 ).
18.4.5.4
Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής& λοιπές θερμές εργασίες
Π.Δ. 95/78, Π.Δ. 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π.Δ. 70/90 (αρ.15), Π.Δ. 396/94 (αρ.9 παρ.4
παράρτημα Ill ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, Κ.Υ.Α.
αρ.οικ.16289/330/99.
18.4.5.5
Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης,
δεξαμενές, κλπ.)
Π. Δ. 778/80, Π. Δ . 1073/81 (αρ.26-33, αρ.98), Υ.Α. 3046/304/89, Π. Δ . 396/94 (αρ.9
παρ.4 παράρτημαIll), Π. Δ . 305/96 (αρ.12 παράρτημαIV μέρος Β τμήμα II παρ. 12).
18.4.5.6
Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών
ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, Π. Δ . 413/77, Π. Δ . 225/89, Κ.Υ.Α 3329/89 και η τροποποιητική αυτής : Υ.Α.
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π.Δ. 396/94 ( αρ.9 παρ.4 παράρτημα Ill ), Υ.Α.
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: Υ.Α.
Φ.6.9/13370/1560/95 και Υ.Α.
Φ6.9/25068/1183/96, Υ.Α. 3009/2/21γ/94, Π. Δ . 455/95 και η τροπ. αυτού : Π. Δ . 2/06, Π. Δ .
305/96 (αρ.12 παράρτημαIV μέρος Β τμήμα II παρ.10).

18.4.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ. με
χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π. Δ . 1073/81 (αρ.100), Ν
1430/84 (αρ.17), Π. Δ . 396/94 (αρ.9 παράρτημα!), Υ.Α. 3131.1/20/95/95, Π. Δ . 305/96
(αρ.12, παράρτημαΜ μέρος Β τμήμα II παρ.8.3 και παρ.13).
18.4.6. 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»
A. ΝΟΜΟΙ
Ν.495/76
Ν. 1396/83
Ν. 1430/84
Ν.2168/ 93
Ν.2696/99
Ν.3542/07
Ν.3669/08
Ν.3850/10
Ν.4030/12

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π.Δ. 413/77
Π.Δ. 95/78
Π.Δ. 216/78
Π.Δ. 778/80
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 225/89
Π.Δ. 31/90
Π.Δ. 70/90
Π.Δ. 85/91
Π.Δ. 499/91
Φ.Ε.Κ. 337/Α/76 Φ.Ε.Κ. 126/Α/83
Φ.Ε.Κ. 49/Α/84 Φ.Ε.Κ. 147/Α/93
Φ.Ε.Κ.

57/Α/99 Φ.Ε.Κ.

50/Α/07

Φ.Ε.Κ. 116/Α/08 Φ.Ε.Κ. 84/Α/10
Φ.Ε.Κ. 249/Α/12
Φ.Ε.Κ. 128/Α/77 Φ.Ε.Κ. 20/Α/78
Φ.Ε.Κ. 47/Α/78 Φ.Ε.Κ. 193/Α/80
Φ.Ε.Κ. 260/A/81 Φ.Ε.Κ. 106/Α/89

Φ.Ε.Κ. 31/Α/90 Φ.Ε.Κ. 31/Α/90
Φ.Ε.Κ. 38/Α/91 Φ.Ε.Κ. 180/Α/91
Π.Δ. 395/94
Π.Δ. 396/94
Π.Δ. 397/94
Π.Δ. 105/95
Π.Δ. 455/95
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 89/99
Π.Δ. 304/00
Π.Δ. 155/04
Π.Δ. 176/05
Π.Δ. 149/06
Π.Δ. 2/06
Π.Δ. 212/06
Π.Δ. 82/10
Π.Δ. 57/10
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υ.Α. 130646/84 Κ.Υ.Α. 3329/89 Κ.Υ.Α. 8243/1113/91
Κ.Υ.Α. αρ.οικ.Β.4373/1205 /93
Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93 Φ.Ε.Κ. 220/Α/94 Φ.Ε.Κ. 220/Α/94 Φ.Ε.Κ. 221/Α/94 Φ.Ε.Κ.
67/Α/95 ΦΕΚ 268/Α/95 Φ.Ε.Κ. 212/Α/96 Φ.Ε.Κ. 94/Α/99 Φ.Ε.Κ. 241/Α/00 Φ.Ε.Κ. 121/Α/04
Φ.Ε.Κ. 227/Α/05 Φ.Ε.Κ. 159/Α/06 Φ.Ε.Κ. 268/Α/06 Φ.Ε.Κ. 212/Α/06 Φ.Ε.Κ. 145/Α/10
Φ.Ε.Κ. 97/Α/10
Φ.Ε.Κ. 154/Β/84 Φ.Ε.Κ. 132/Β/89
Φ.Ε.Κ. 138/Β/91
Φ.Ε.Κ. 187/Β/93 Φ.Ε.Κ. 765/Β/93
Κ.Υ.Α. αρ. 8881/94 Υ.Α. αρ.οικ. 31245/93 Υ.Α. 3009/2/21 -γ/94
Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 Υ.Α. 3131.1/20/95/95 Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95
Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/96 Υ.Α. αρ.οικ.Β.5261/190/97 Κ.Υ.Α. αρ.οικ.16289/330/99 Κ.Υ.Α.
αρ.οικ. 15085/593/03 Κ.Υ.Α. αρ. Δ13ε/4800/03 Κ.Υ.Α. αρ.6952/11 ΥΑ 3046/304/89
Υ.Α.
Φ.28/18787/1032/00 Υ.Α.
αρ. οικ. 433/2000 Υ.Α.
ΔΕΕΠΠ./οικ/85/01 Υ.Α.
ΔΙΠΑΔ./οικ./177/01 Υ.Α. ΔΙΠΑΔ./οικ/889/02 Υ.Α. ΔΜΕΟ/Ο/613/11
Υ.Α.21017/84/09 Πυροσβεστικη
διάταξη7,Απόφαση7568.Φ.700.
1/6
Φ.Ε.Κ. 450/Β/94
Φ.Ε.Κ. 451/Β/93
Φ.Ε.Κ. 301/Β/94
Φ.Ε.Κ. 73/Β/94
Φ.Ε.Κ. 978/Β/95
Φ.Ε.Κ. 677/Β/95

Φ.Ε.Κ. 1035/Β/96
Φ.Ε.Κ. 113/Β/97
Φ.Ε.Κ. 987/Β/99
Φ.Ε.Κ. 1186/Β/03
Φ.Ε.Κ. 708/Β/03
Φ.Ε.Κ. 420/Β/11
Φ.Ε.Κ. 59/Δ/89
Φ.Ε.Κ. 1035/Β/00
Φ.Ε.Κ. 1176/Β/00
Φ.Ε.Κ. 686/Β/01
Φ.Ε.Κ. 266/Β/01
Φ.Ε.Κ. 16/Β/03
Φ.Ε.Κ. 905/Β/11
Φ.Ε.Κ. 1287/Β/09
Φ.Ε.Κ. 155/Β/96
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
27/03
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/

οικ/215/31

-3-08

ΑΡ.ΠΡ.

10201/12

ΑΡΘΡΟ 19 : Ημερολόγιο έργου - Μητρώο έργου
Ο ανάδοχος θα τηρεί καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 Ν.4412/16
και θα έχει ένα αντίγραφο των εγκεκριμένων μελετών και κατασκευαστικών σχεδίων στο
Γραφείο του Εργοταξίου.
19.1 Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του
Αναδόχου, βιβλιοδετημένα τεύχη με διπλότυπες αριθμημένες σελίδες, για την τήρηση του
ημερολογίου του έργου και του βιβλίου καταμέτρησης αφανών εργασιών.
19.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα και δαπάνη του, στη λήψη, επεξεργασία και
παράδοση στην υπηρεσία μίας σειρά φωτογραφιών πριν από την έναρξη των εργασιών, κατά
τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά το πέρας των εργασιών, με
επεξηγηματικούς υπότιτλους, αρίθμηση και επισήμανση της οπτικής γωνίας λήψης.
Η παράδοση των παραπάνω πρέπει να γίνει πριν από την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης
των εργασιών. Επίσης, οι ως άνω φωτογραφίες θα παραδοθούν και σε ψηφιακή μορφή (CD).
19.4 Ο ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην υπηρεσία, μαζί με την Τελική
Επιμέτρηση, Μητρώο του Έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει τα «ως κατασκευαστή» σχέδια του
έργου. Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη μη υπογραφή της, κατά
την παρ. 4 του άρθρου 53 του Π.Δ . 609/85, τελικής επιμέτρησης, επί πλέον συνεπάγεται την
σύνταξη και εκτύπωσή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό των Αναδόχων και
πρόσθετη ποινική ρήτρα ίση με το τρία τοις χιλίοις (3%ο) του αρχικού συμβατικού ποσού.

19.5

Οι δαπάνες για την τήρηση των παραπάνω στοιχείων περιλαμβάνονται κατά ανοιγμένο

τρόπο στις τιμές μονάδας των εργασιών της προσφοράς του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 20 : Φάκελος & Σχέδιο ασφάλειας και υγείας ( Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. ) του έργου
Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης,
βάσει του άρθρου 3 του Π.Δ . 305/96, να εκπονήσει Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και να
καταρτίσει Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας για το έργο. Κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος
έχει υποχρέωση να αναπροσαρμόζει τα Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. σε συνάρτηση με την εξέλιξη των
εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Μετά το πέρας των εργασιών ο
Φ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται από τον ανάδοχο ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του
έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε και παραδίδεται στον κύριο του έργου. Σύμφωνα με την
εγκύκλιο 30/2000, ο Φ.Α.Υ. είναι απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική
παραλαβή του έργου.
ΑΡΘΡΟ 21 : Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας
(ΣΟΔΑΥΕ) ( Απόφαση ΔΙΠΑΔ./889/02 ,Φ.Ε.Κ. -16/Β/14-1 -03 )
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο.
Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται τα εξής:
21.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου.
21.2 Ορισμός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας.
Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των
ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων
ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν.1568/85, Π.Δ. -17/96, Π.Δ. -305/96, Π.Δ.-294/88). Η ανάθεση των
καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας και συντονιστή ασφαλείας και υγείας της Εργασίας καθώς
και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο
αρμόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας,
συντονιστή ασφαλείας και γιατρού Εργασίας, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και
Φ.Α.Υ. περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού,
κλπ ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά
αδειοδοτημένη ( Π.Δ. -95/99, Π.Δ. -17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία
Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ).
21.3
21.4
21.5

Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ.
Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.
Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας. Κατ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες

για : -αναφορά ατυχήματος -διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων
βάσει της νομοθεσίας -αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης-χρήση μέσων ατομικής
προστασίας -εκπαίδευση προσωπικού -ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων
21.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη
προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή της κατασκευής.

21.7 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού,
των
μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη
νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη
λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι
επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά.
21.8 Άλλες προβλέψεις Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο
έργο προς το αρμόδιο ΚΕΠΕΚ του
ΣΕΠΕ. Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα
ΑΥΕ. Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζομένους στο
εργοτάξιο. Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το συντονιστή ΑΥΕ
και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και ου ιατρού εργασίας.
21.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του
Σχεδίου και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες
όσον αφορά θέματα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε
συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε Φ.Α.Υ. εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες
τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται
σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να
περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που
δεν έχει παραδοθεί από τη Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον ανάδοχο μαζί με την τεχνική
μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των, αδαπάνως για το Δημόσιο.
Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:
21.9.1 Γενικά Είδος έργου και
χρήση αυτού
Σύντομη περιγραφή του έργου
Ακριβής διεύθυνση του έργου
Στοιχεία του κυρίου του έργου
Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ.
21.9.2Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
21.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις
εργασίας.
21.9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.
21.9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.
21.9.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών
21.9.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' Βοηθειών.
21.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ.
ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κλπ και διατάξεις
για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.
21.9.9 Καταγραφή σε πίνακα τω φάσεων και υποφύσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα
με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

21.9.10
Την καταγραφή σε πίνακα κινδύνων, τω πηγών κινδύνων και της εκτίμησης
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υπόφυσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης
επικινδυνότητας π.χ.
X = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου
Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου
Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.
21.9.11
Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
21.9.12
Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται
συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά μέτρα εργασίας που έχουν ειδικούς
κινδύνους (Παράρτημα II του Αρ. 12 του Π.Δ. 305/96).
Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:
21.9.A Γενικά
Είδος έργου και χρήση αυτού
ακριβής διεύθυνση έργου
αριθμός αδείας στοιχεία του κυρίου
του έργου
στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει τον Φ.Α.Υ.
21.9. Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου
Τεχνική περιγραφή του έργου παραδοχές
μελέτης τα σχέδια "ως κατασκευαστή''
21.9. Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ όλη τη διάρκεια ζωής
του έργου ,π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ.
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των
διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης,
ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ.
21.9.

Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.

Το ανωτέρω περιλαμβάνει :
Τον κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου
από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν
στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει
σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων.
Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες
χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε
συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ.

Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την
περιοδική συντήρηση του έργου.
Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται
να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ
όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ.
ΑΡΘΡΟ 22 :
Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. (Απόφαση ΔΙΠΑΔ. /889/02
,Φ.Ε.Κ.16/Β/14-1-03 )
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και
απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από
αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του.
ΑΡΘΡΟ 23: Θέματα που αφορούν στην χρήση μηχανημάτων έργων (Μ.Ε. )
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. , για τα μηχανήματα έργων ισχύουν τα εξής :
'Όλα τα Μ.Ε. πρέπει να έχουν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, χρήσης Μ.Ε. , σύμφωνα με
το Αρθ-88, του Κ.Ο.Κ.
Για την κυκλοφορία, χρήση των Μ.Ε. απαιτείται προηγούμενη έγκριση του τύπου αυτών,
σύμφωνα με το Αρθ-84, του Κ.Ο.Κ.
'Όλα τα Μ.Ε. πρέπει να παρέχουν ασφάλεια κατά τη χρήση τους, σύμφωνα με τα Αρθ-84,
Αρθ-92 και του Κ.Ο.Κ.
Για όλα τα Μ.Ε. πρέπει να καταβάλλονται από τους κατόχους αυτών τα ετήσια τέλη χρήσης
Μ.Ε., σύμφωνα με το Αρθ-20, του Ν-2052/92 (Φ.Ε.Κ. -94/Α/92) και το Άρθρο 26, του
Ν.2682/99 (Φ.Ε.Κ. -16/Α/99). 'Όλα τα Μ.Ε. πρέπει να έχουν ατομική ασφάλιση, με βάση τον
αριθμό κυκλοφορίας τους και όχι με τον αριθμό πλαισίου τους, σύμφωνα με το Άρθρο 103, του
Κ.Ο.Κ.
Η χρήση οποιουδήποτε μηχανήματος στο έργο, γίνεται με ευθύνη του αναδόχου και
προϋποθέτει την άριστη μηχανική ικανότητα του καθώς και την παροχή ασφάλειας στο χειριστή
και γενικότερα το προσωπικό του έργου και ότι σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο δεν
μπορεί να προκαλέσει
οποιαδήποτε ζημία σε ανθρώπους, κινητά ή ακίνητα, με δεδομένο ότι το έργο της διαμόρφωσης
υλοποιείται σε κατοικημένη περιοχή.
Επίσης ο ανάδοχος, χωρίς ειδοποίηση από την Υπηρεσία θα πρέπει να προσκομίσει
στην Υπηρεσία, αντίγραφα πληρωμής τελών κυκλοφορίας των μηχανημάτων που
χρησιμοποιήθηκαν και των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο
ανεξάρτητα από το εάν ανήκουν ή όχι στην κυριότητα του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 24: Πληροφόρηση -δημοσιότητα
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει και να αναρτήσει, χωρίς επιπλέον αμοιβή, σε θέσεις
που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσίαπληροφοριακή πινακίδα για το έργο. Οι
διαστάσεις των πινακίδων και το περιεχόμενό τους θα καθοριστούν από την Υπηρεσία.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πινακίδες θα πρέπει να αναγράφουν τον τίτλο του έργου, την πηγή
χρηματοδότησης, τον κύριο του έργου, την διευθύνουσα υπηρεσία, τον ανάδοχο και τον
προϋπολογισμό του έργου.
ΑΡΘΡΟ 25 : Ισχύουσες διατάξεις
Η διεξαγωγή της δημοπρασίας, η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις
παρακάτω διατάξεις:
-Του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών , & Υπηρεσιών (
προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)
-Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή
Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης κ.λπ. [άρθρο 20 παρ. 7 και 31 - 34 του ΚΔΕ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας ( Φ.Ε.Κ.
Β'/1673/23-8-2007) «περί των
Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005» και απόφαση αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β'1590)].
-Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 ( Φ.Ε.Κ. Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 ( Φ.Ε.Κ. Α' 137) «Κίνητρα ανάπτυξης
επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για
κράτηση 6%ο στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
-Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 27: Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται αντίστοιχοι προς το είδος του
εκτελούμενου έργου τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων
Έργων, οι αναφερόμενες στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή το τιμολόγιο.
ΑΡΘΡΟ 28 : Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, και ο
ανάδοχος δεν δικαιούται καμιάς άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη και έντεχνο
εκτέλεση κάθε εργασίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου
περιλαμβάνονται :
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων
δηλαδή μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η λόγω ημεραργιών για
οποιανδήποτε αιτία επιβάρυνση, οι δαπάνες παραλαβής μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής
των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.
β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού,
από εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες ειδικευμένους και

ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίας, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτους
χρηματικές παροχές κ.λπ.
γ) Οι δαπάνες των απαιτούμενων για έκαστο είδος εργασίας υλικών μετά των
φορτοεκφορτώσεων και των μεταφορών αυτών με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή
προμήθειας στον τόπο των έργων, καθώς και κάθε υλικού μη ρητώς κατονομαζομένου, αλ'
ενδεχομένως απαιτούμενου για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
δ) Οι τυχόν δαπάνες παντός είδους ασφαλίσεων των υλικών και αποζημιώσεων για την
προσωρινή κατάληψη εκτάσεων προς μεταφορά ή αποθήκευση αυτών.
ε) Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως και φυλάξεως των εργαλείων, μηχανημάτων και
υλικών.
στ) Κάθε δαπάνη έστω μη ρητώς κατονομαζόμενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνο
εκτέλεση της εργασίας.
Ουδεμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως προς τις
ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των σε κάθε εργασία εισερχομένων υλικών, είτε ως
προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τις τιμές ημερομισθίων και υλικών, μετά
την συμμετοχή του αναδόχου εις τον διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 29 : Ποιότητα υλικών, Έλεγχος αυτών, Δείγματα
Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων
τεχνικών προδιαγραφών. Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση προ της
χρησιμοποιήσεως. Υλικά και λοιπά είδη που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση της υπηρεσίας
θα απορρίπτονται εφ' όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους.
Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία, θα λαμβάνονται εγκαίρως πριν να
χρησιμοποιηθούν και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα
δείγματα θα αποστέλλονται προς εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών. Για
το σκοπό αυτό θα συσκευάζονται καταλλήλως και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και του
εργοστασίου, για τα υλικά εμπορίου, για δε τα αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης, την
ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το όνομα του αναδόχου, καθώς και ότι τα υλικά τα
οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης θα αναγράφεται
το είδος του ελέγχου στο οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.
ΑΡΘΡΟ 30 : Αναλογίες υλικών
Πρέπει να τηρούνται επακριβώς και εξακριβωμένα οι στο τιμολόγιο ή την συγγραφή
υποχρεώσεων καθοριζόμενες αναλογίες υλικών.
ΑΡΘΡΟ 31 : Μηχανικός Εξοπλισμός
Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός, προβλέπεται και
καθορίζεται εκάστοτε εις την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός αν δεν
διατίθεται από τον ανάδοχο, θα εξευρίσκεται με ευθύνη και με δαπάνες αυτού.

ΑΡΘΡΟ 32 : Ατυχήματα και ζημίες
Οι ανάδοχοι έργων, εκτελουμένων εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α. υποχρεούνται να
ασφαλίσουν όλο το απ' αυτούς απασχολούμενο προσωπικό. Στις περιπτώσεις έργων που
εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την
ασφάλιση του τυχόν προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί και το οποίον είναι ασφαλισμένο στο
Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπή η ασφάλισή του.
Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει σε μία από τις αναγνωρισμένες
από το Δημόσιο ασφαλιστικές εταιρείες. Η δαπάνη για τα υπό του αναδόχου καταβλητέα
ασφάλιστρα, στο σύνολό τους δηλαδή της εργοδοτικής εισφοράς και εισφοράς ασφαλισμένου
βαρύνει τούτον.
Σε καμιά περίπτωση δύναται να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του εν
γένει προσωπικού του αναδόχου, καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από
το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα
του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.

ΑΡΘΡΟ 33 : Φόροι, Τέλη και κρατήσεις
1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των
κειμένων νόμων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενεργείας του
διαγωνισμού και ότι υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των
εκάστοτε υπό του Υπουργείου Εργασίας, βάσει αποφάσεώς του, καθοριζομένων δώρων, λόγω
εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, ως και ημερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόματος
αργίας.
2. Εάν μετά την ημερομηνία διενεργείας του Διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη ή κρατήσεις ή
καταργηθούν υφιστάμενοι τοιούτοι, το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται επί πλέον ή εκπίπτει
αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου, πιστοποιουμένου ή αφαιρουμένου του
πραγματικού επί πλέον ή επί ελάτων ποσού.
ΑΡΘΡΟ 34 : Μελέτη συνθηκών του έργου
Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος :
-Έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του
έργου, δηλαδή :
-τη θέση του έργου και των τμημάτων του,
-τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήματα
κυκλοφορίας,
-τις απαιτούμενες με κάθε μέσον μεταφορές,
-τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής,
-τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών,
-τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική
συνθήκη,
-τη διαμόρφωση του εδάφους (υψομετρικά, κτλ.) και την κατάσταση
των εδαφικών συνθηκών, τις ιδιομορφίες και τη φύση του εδάφους
στο διατιθέμενο για την κατασκευή των έργων γήπεδο,
-τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού,
ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης,

-το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, που
βρίσκονται στην περιοχή,
-το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες), τα οποία θα απαιτηθούν πριν από
την
έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών,
-τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται
ταυτόχρονα
στην περιοχή του έργου από τον Κύριο του Έργου ή από άλλους
εργολήπτες,
-την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, νερού και ρεύματος,
-τις δυσχέρειες που θα προκύψουν από τις παράλληλα λειτουργούσες εγκαταστάσεις του
Ιδρύματος των οποίων η λειτουργία δεν πρέπει να διακόπτεται ή να παρενοχλείται,
-την παράλληλη χρήση του περιβάλλοντα χώρου από παιδιά,
-τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και τα οποία μπορεί καθ' οιονδήποτε τρόπο να
επηρεάσουν
το κόστος των εργασιών και τέλος
-ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά τη Σύμβαση και τη Μελέτη προς τις οποίες
υποχρεούται να συμμορφωθεί.
-Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή, τα σχέδια των εγκεκριμένων μελετών εφαρμογής και τα
τεύχη της μελέτης δημοπράτησης του έργου.
-Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω
ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη
που έχει για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε
να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση με
την μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά.
-Επειδή είναι πιθανό ορισμένες εργασίες να εγκυμονούν κινδύνους πυρκαγιάς, ο Ανάδοχος θα
πρέπει έγκαιρα να ενημερώνει την επίβλεψη για την εκτέλεση τέτοιων εργασιών (π.χ. χρήση
τροχού, ηλεκτροσυγκόλληση) και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης (απομάκρυνση
από τα εύφλεκτα σημεία, χρήση πυράντοχων καλυμμάτων ) και πυρόσβεσης (διάθεση
επαρκών πυροσβεστικών μέσων και ειδοποίηση για τις εργασίες στην Π.Υ.).
ΑΡΘΡΟ 35 : Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων. Προστασία
περιβάλλοντος
α) Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα, καθώς και τις
εκτελούμενες από αυτόν εργασίες. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται απ' αυτόν και σε
αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φυλάξεως, προστασίας ή διατηρήσεως λαμβάνονται από τον
εργοδότη και οι αντίστοιχες δαπάνες καταλογίζονται στον ανάδοχο.
β) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φυλάξεως και προστασίας των πάσης
φύσεως κοινωφελών έργων που υπάρχουν κοντά στο εκτελούμενο έργο με σκοπό την πρόληψη
ζημιών σε αυτά ή την διακοπή της λειτουργίας των. Ζημιές που θα προκληθούν από αμέλεια του
αναδόχου επισκευάζονται αμέσως απ' αυτόν, αλλιώς η επισκευή γίνεται από τον εργοδότη σε
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργημένες
εκτάσεις της περιοχής του εκτελουμένου έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων, θάμνων
και καταστροφή φυτείας που δεν είναι απαραίτητη για την κατασκευή του έργου.

δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με προσοχή τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους
του έργου.
ΑΡΘΡΟ 36 : Χρήση έργου πριν την αποπεράτωση
36.1 Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το
όλο έργο ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική
παραλαβή για χρήση).
36.2 Η πάρα πάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό
εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το
έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης, δεν απαλλάσσει
τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση.
36.3 Η ανωτέρω παραλαβή για χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3669/2008.
36.4 Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου. (παρ. 5 άρθρου 72 του Ν. 3669 / 2008).

ΑΡΘΡΟ 37 : Τοπογραφικές εργασίες - εφαρμογές επί του εδάφους
Κάθε εργασία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την επί του εδάφους εφαρμογή των
εγκεκριμένων χαράξεων εκτελείται με την επιμέλεια και τις δαπάνες του αναδόχου, με τις οδηγίες
της υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα με τους ισχύοντας κανονισμούς.
Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον
ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 38 : Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασμός
Εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής
αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά
εκδόσεωςτου εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα τούτων επισυνάπτονται σ'
αυτόν. Πριν της θεωρήσεως του λογαριασμού αυτού ζητείται από τον ανάδοχο η προσκόμιση
βεβαίωσης του αρμοδίου υποκαταστήματος του ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων ώστε να προκύπτει ότι
έχουν εξοφληθεί όλες οι σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές.
Ηλιούπολη, 24 / 4 / 2018
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