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ΕΡΓΟ: 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.∆.Ε.Π. 
 
 
Ε.Π.«∆υτική Μακεδονία 2014-2020» 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ: 4
ο
 χλµ. Πτολεµαΐδας-Μποδοσακείου Νοσοκοµείου (Περιοχή Κουρί) 

Πτολεµαΐδα  

ΚΥΡΙΟΣ  
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1 Αντικείµενο και χρηµατικό ποσό της εργολαβίας 

1. Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθορίζονται οι όροι σύµφωνα µε τους οποίους θα 
εκτελεστεί το έργο, βάσει της τεχνικής περιγραφής, των τεχνικών προδιαγραφών και της τεχνικής 
µελέτης της Υπηρεσίας. 

2. Το χρηµατικό ποσό της Εργολαβίας ανέρχεται σύµφωνα µε την µελέτη στις 3.157.258,06 €  (πλέον 
ΦΠΑ). 

 

Άρθρο 2 Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κανονισµοί 

Για το έργο αυτό (την µελέτη και την κατασκευή του) ισχύουν οι παρακάτω κανονισµοί:  
• Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ-2016) που εγκρίθηκε µε την αρ. πρωτ. Γ. 

.Τ.Υ./οικ.3328/12.5.2016 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΦΕΚ 
1511 Β’/2.6.2016).  

• Ο Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος ( Ε.Κ.Ω.Σ 2000 ) όπως ισχύει. 
• Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ) του 2000, όπως έχει τροποποιηθεί µε την απόφαση 

∆17α /115/9/ΦΝ275 (ΦΕΚ 1154 Β’/12.8.2003 ) του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.  
• Ο Κανονισµός τεχνολογίας χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (ΚΤΧΟΣ) - ΦΕΚ 381 Β’/24.3.2000 

που ισχύει από 14.6.2000 σύµφωνα µε την ∆14/36010/29.2.2000 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
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• Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός Γ.Ο.Κ., ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός και τα διατάγµατα 
δόµησης εκτός και εντός σχεδίου.  

• Τα συµβατικά στοιχεία (σχέδια , τεύχη κλπ.) του άρθρου 5 της διακήρυξης 
• Το Π.∆. 778/1980 (ΦΕΚ 193 Α’/1980) περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 

εργασιών.  
• Το Π.∆. 447/1975 (ΦΕΚ 142 Α’/1975) περί ασφάλειας των σε οικοδοµικές εργασίες 

ασχολουµένων µισθωτών.  
• Το Π.∆. 1073/1981(ΦΕΚ 260 Α’/1981) περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοτάξια οικοδοµών κλπ.  
• Τον Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49 Α’/1984) περί κυρώσεων της διεθνούς σύµβασης εργασίας που 

αφορά στις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.  
• Τον Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’/1985) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων 
• Το Π.∆ . 305/1996 (ΦΕΚ 21 Α’/1996) ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει 

να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
92/57/Ε.Ο.Κ.  

• Η 433/19.09.2000 (ΦΕΚ 1176 Β’/22.09.2000) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆ .Ε. καθιέρωση του φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική 
παραλαβή κάθε δηµοσίου έργου.  

• Οι κανονισµοί εγκαταστάσεων και θερµοµονώσεως κτιρίων. 
• Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η. 

• Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε αγωγούς και κολώνες της 
∆.Ε.Η. Κλπ.). 

• Η εγκύκλιος Ε23/31.08.2001 περί κανονισµού διασφάλισης ποιότητας δηµοσίων έργων κλπ. 

• τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 53, παράγραφος 7ζ του Ν. 4412/2016,  
• οι Ευρωκώδικες,  
• οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), που εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 

∆ΙΠΑ∆/οικ/273/17.7.2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας – 
Υποδοµών – Μεταφορών – ∆ικτύων (ΦΕΚ 2221 Β’/30.7.2012),  

• οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. (ή του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆ .Ε. ή του τ. Υ. 
∆.Ε.), εφόσον δεν αντίκεινται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.),  

• οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.S.Ο. 
 

 

Άρθρο 3 Χρονοδιάγραµµα κατασκευής - Προθεσµίες - Οργανόγραµµα Εργοταξίου 

Ως προθεσµία για την αποπεράτωση του συνόλου του έργου καθορίζεται το διάστηµα των 
εικοσιτεσσάρων (24) µηνών, από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

 
Στο έργο εκτός από την προθεσµία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσµία) 
ορίζονται και οι παρακάτω ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες ως σταθµοί ελέγχου της προόδου του 
έργου: 

I) Εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης ο εργολάβος οφείλει να έχει ολοκληρώσει 
τις εργασίες εκσκαφών του κτιρίου. 

II) Εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης ο εργολάβος οφείλει να έχει 
ολοκληρώσει τη θεµελίωση του κτιρίου.  

III) Εντός έξι (6) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης ο εργολάβος οφείλει να έχει ολοκληρώσει 
τις εργασίες της κατασκευής σκυροδεµάτων των τοιχείων του υπογείου.  

Οι παραπάνω ηµεροµηνίες τµηµατικών προθεσµιών θα αναγράφονται υποχρεωτικά στο 
χρονοδιάγραµµα που θα υποβάλλει ο ανάδοχος. 

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
συµβάσεως να υποβάλει χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, το οποίο θα συνταχθεί µε την 
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µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης σε εβδοµαδιαία διαστήµατα, αναλυτικά κατά φάση εργασίας. 

Ο ακριβής χρονικός προγραµµατισµός και η ακριβής χωρίς παρεκκλίσεις τήρηση των προθεσµιών 
αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου αυτού. Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου θα 
συνταχθεί έτσι που να ανταποκρίνεται στο συµβατικό χρόνο, συνολική προθεσµία. 

Η Υπηρεσία µπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραµµα, εάν το κρίνει συµφέρον για το 
έργο. Το χρονοδιάγραµµα όπως αναφέρεται και πιο πάνω θα αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης και θα καλύπτει όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου δραστηριότητες. 

Το παραπάνω χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, µετά την έγκριση του από την Υπηρεσία, 
γίνεται υποχρεωτικό για τον ανάδοχο, που υποχρεούται στη πιστή εφαρµογή του, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. Η έναρξη των εργασιών του έργου θα είναι άµεση µετά 
την υπογραφή της σύµβασης.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός ενός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να 
υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν.4412/2016. 

Η πιστοποίηση για την αναθεώρηση θα γίνει βάσει του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος και όχι, κατ 
ανάγκη, βάσει του χρόνου εκτέλεσης του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 153 του Ν.4412/2016. 

Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθούν οι προθεσµίες του έργου, (συνολική 
και ενδεικτικές τµηµατικές) µε απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί από 
τον ανάδοχο, η οργάνωση των εργασιών κατά τρόπον που να διασφαλίζει το αποτέλεσµα αυτό µε 
κατάλληλες ρυθµίσεις για το προσωπικό και τα µέσα του, π.χ. εργασίες σε δεύτερη βάρδια, 
υπερωρίες, εργασίες σε ηµέρες αργίας και εορτών κλπ, χωρίς να δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη 
αµοιβή εξ αυτής της αιτίας. 

Μετά την περάτωση των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση για 
έκδοση βεβαίωσης για την περάτωση των εργασιών. 

 

Άρθρο 4 Χρόνος εγγύησης του έργου 

Ο χρόνος εγγύησης σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν.4412/2016 ορίζεται σε 15 µήνες. 

 

Άρθρο 5 Σχέδια 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως εγκαίρως και πριν από κάθε, κατά την κρίση του, ανάγκη 
τροποποιήσεως στοιχείων της τεχνικής, µελέτης του έργου, ζητήσει εγγράφως οδηγίες κλπ από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όπως στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 6 Ποινικές ρήτρες 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης εγκεκριµένης 

προθεσµίας ορίζεται στην παραγρ. 2 του άρθρου 148 του Ν.4412/2016.  

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της εγκεκριµένης 

προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και 

επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη 

σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό 

(15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις 

εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης αποκλειστικής ή και 

ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του 
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έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) της 

προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι 

ακόµα δέκα τοις εκατό (10%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα 

ορίζεται σε δεκαέξι τοις εκατό (16%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 

Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύµβασης, δηλαδή του συνολικού χρηµατικού 

ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς το Φόρο 

Προστιθέµενης Αξίας, προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή αρχική συνολική 

προθεσµία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του αναδόχου. 

 

Άρθρο 7 Κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών-αυξοµειώσεις εργασιών 

1. Αν µετά από απαίτηση της Υπηρεσίας και σε ειδικές µόνο περιπτώσεις, παραστεί η ανάγκη 
εκτέλεσης νέων εργασιών, ή µη εκτέλεσης συµβατικών, θα εφαρµόζεται το άρθρο 156 του 
Ν.4412/2016. 

2. Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των όσων προβλέπει το άρθρο 156 του 
Ν.4412/2016.                                                                                                                             

3. Οι νέες τιµές θα µειωθούν, κατά το ποσοστό της έκπτωσης, όπως αυτό προκύπτει από την 
Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου και θα προσαυξηθούν κατά τα προβλεπόµενα από το άρθρο 
156 του Ν.4412/2016/εργολαβικό όφελος και ποσοστό γενικών εξόδων. 

4. Η αύξηση του προϋπολογισµού του αντικειµένου λόγω απροβλέπτων εργασιών κλπ, δεν 
δικαιολογεί καταβολή οποιασδήποτε πρόσθετης αµοιβής του εργολάβου για σύνταξη µελέτης του 
αντικειµένου αυτού. 

 

Άρθρο 8 Αρτιότητα Κατασκευών 

Ο καθορισµός από τα σχέδια των οποιωνδήποτε στοιχείων, καθώς και οι οδηγίες που περιέχονται 
στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας για την εκτέλεση 
των εργασιών, δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει κατά την κατασκευή, 
κάθε απαιτούµενο µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των επί µέρους στοιχείων και της όλης 
κατασκευής. 

Κατ' εφαρµογή των ανωτέρω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται από τα σχέδια 
λεπτοµερειών της τεχνικής µελέτης ή από τα στοιχεία της εργολαβίας, είτε τέλος από τις οδηγίες ή 
διαταγές της υπηρεσίας, κάθε εργασία πρέπει να είναι άρτια ως προς την κατασκευή, την εµφάνιση, 
την λειτουργικότητα και την αισθητική σύνδεση του έργου προς το περιβάλλον. 

 

Άρθρο 9 Προκαταβολή 

Προβλέπεται η χορήγηση στον ανάδοχο των παρακάτω προκαταβολών: 
(α) Πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύµβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. για δαπάνες 
πρώτων εγκαταστάσεων, µελέτες και άλλα έξοδα του έργου. 
(β) ∆έκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύµβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. για 
δαπάνες προµηθειών υλικών ή µηχανηµάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν ή 
ενσωµατωθούν στο έργο. 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 150 του ν.4412/2016, το οποίο ρυθµίζει κάθε θέµα 
που αφορά τις παραπάνω προκαταβολές. 
Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα 
µε το έργο. 
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Η παραπάνω προκαταβολή εγκρίνεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας µετά από αίτηση 
του αναδόχου και καταβάλλεται στον ανάδοχο µετά από υποβολή λογαριασµού και έγκρισης αυτού 
από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στο σύνολό της ή τµηµατικά. 
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει «Εγγύηση 
προκαταβολής» ισόποση µε την προκαταβολή, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο 
χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. 
Για να λάβει ο ανάδοχος προκαταβολή ύψους µεγαλύτερου από το ποσό της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του 
ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόµενης προκαταβολής. 
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής περιλαµβάνουν κατ’ελάχιστον τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 15.2 της διακήρυξης και επιπρόσθετα τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 17Α της διακήρυξης. 
 

 

Άρθρο 10 Εντολές πληρωµής - εργολαβικές Επιβαρύνσεις 

1. Η πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών που προβλέπει η παρ.2 του άρθρου 152 του 
Ν.4412/2016 όσο και της οριστικής πληρωµής του εργολαβικού ανταλλάγµατος και η εκκαθάριση 
όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την εκτέλεση της εργολαβικής σύµβασης γίνεται µε βάση του 
λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν.4412/2016 
και σύµφωνα µε τα παρακάτω. 

2. Μετά τη λήξη κάθε µήνα, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των οφειλοµένων σ' αυτόν ποσών 
από εργασίες που εκτελέσθηκαν. Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις επιµετρήσεις των εργασιών 
και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. 

Κατ' αρχήν απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν καταµετρηθεί. 
Για τµήµατα του έργου που κατά την κρίση του επιβλέποντα µηχανικού δεν ήταν δυνατή η σύνταξη 
επιµετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να 
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, για τις οποίες όµως 
έχουν ληφθεί επιµετρητικά στοιχεία. 

Η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιµετρητικών στοιχείων απαγορεύεται 
να υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των πιστοποιουµένων εργασιών του τρέχοντος 
λογαριασµού. 

Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του 
χρονοδιαγράµµατος. 

3.Οι δια των εκδιδοµένων λογαριασµών πληρωµές υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις, 
κρατήσεις για τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/11. 

Τα Γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου ΓΕ & ΟΕ ποσοστού 18% δεν περιλαµβάνονται στις 
τιµές του προϋπολογισµού και του τιµολογίου της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς και 
προστίθενται στο τέλος.  

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις 
όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής του και ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016.  

Τα καθοριζόµενα από το άρθρο 152 του Ν.4412/2016 στοιχεία, συντάσσονται µε ευθύνη του 
αναδόχου και υπογράφονται από αυτόν, υποβάλλονται δε στην Υπηρεσία κατά χρονικά διαστήµατα 
όχι µικρότερα του µηνός. Η πληρωµή στον ανάδοχο του έργου γίνεται τµηµατικά. 

 



 

Ε.Σ.Υ. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ»  

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

  

 

 

 

 

  

      
 

6 / 28

 

Άρθρο 11 Τελικός Λογαριασµός – Παραλαβές 

Ο τελικός λογαριασµός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και της 
σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού. 

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του τελικού λογαριασµού. 
Αντίτυπα δε ή αντίγραφα του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής επισυνάπτονται σ’ αυτόν. 

Πριν από την πληρωµή του λογαριασµού αυτού ο ανάδοχος πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρµόδιου 
Υποκαταστήµατος του ΙΚΑ και λοιπών Ταµείων ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές µε την εκτέλεση του 
έργου ασφαλιστικές εισφορές. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 12 Τόπος έδρας του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως δηλώσει τον τόπο και την διεύθυνση της έδρας του κατά την διάρκεια 
των έργων προκειµένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας σύµφωνα προς τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 13 Εργασίες εκτελούµενες από την Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να µην εµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολάβους, που 
χρησιµοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες µη περιλαµβανόµενες στη σύµβαση του κλπ 
και να διευκολύνει δια των µέσων που διαθέτει ρυθµίζοντας τη σειρά των εργασιών, ώστε κανένα 
εµπόδιο να µη παρεµβάλλεται στις εκτελούµενες από τον κύριο του έργου ή από άλλους αναδόχους 
εργασίες. 

Άρθρο 14 Προστατευτικές Κατασκευές 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση να προβεί στην κατασκευή, συντήρηση 
και εν συνεχεία καθαίρεση και αποµάκρυνση των τυχόν χρησιµοποιηθέντων από αυτόν 
περιφραγµάτων και βοηθητικού εξοπλισµού και στην λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας 
που επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια των εργαζοµένων. 

 
Άρθρο 15 Ποιότητα και Προέλευση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων 

Όλα τα υλικά κλπ που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς 
βλάβες ή ελαττώµατα και θα φέρουν την ένδειξη C.E. Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές, όπως προδιαγράφονται στα συµβατικά στοιχεία της Εργολαβίας. 

Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά 
δεδοµένα, τους ισχύοντας κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, Ανάπτυξης, 
(Τοµείς Εµπορίου και Βιοµηχανίας), κλπ, και θα είναι της απολύτου έγκρισης της επίβλεψης ως προς 
την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κλπ. 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον ανάδοχο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση των 
έργων ο ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας 
τους, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο ανάδοχος δεν 
φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται σ' αυτόν 
από τον εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά δε την 
παραλαβή τους από τον ανάδοχο αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµιά ή απώλεια 
που τυχόν θα συµβούν στα υλικά αυτά. 

Πριν από κάθε παραγγελία για υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή που περιλαµβάνεται στην προσφορά του 
αναδόχου και θα ενσωµατωθεί στο έργο, θα χορηγείται έγκριση από την υπηρεσία ως εξής: 
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- Αν πρόκειται για υλικό βιοµηχανικής παραγωγής σε σειρά θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία 
προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής καθώς και δείγµατα (εάν δεν πρόκειται 
για ογκώδες µηχάνηµα). 

- Αν πρόκειται για υλικά αυτοσχέδια που πρόκειται να παραχθούν ειδικά για το εν λόγω έργο θα 
προσκοµίζονται στην υπηρεσία δείγµατα, σχέδια, µοντέλα κλπ. 

- Τα παραπάνω δείγµατα κλπ που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία θα φυλάσσονται από αυτήν 
µέχρι την παραλαβή του έργου χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου.      

Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή που 
δεν θα είναι σύµφωνα µε τα δείγµατα ή τις προδιαγραφές, ως ανωτέρω. Όλα τα µηχανήµατα και 
συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου του κατασκευαστή, η δε επίβλεψη θα 
µπορεί να παραπέµπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, µηχανηµάτων, συσκευών κλπ να 
υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, 
γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και 
ελέγχου της Υπηρεσίας στα εργοστάσια ή εργοτάξια κατεργασίας των προσκοµιζοµένων υλικών. 

 
Άρθρο 16 Ηµερολόγια έργου - Λοιπές υποχρεώσεις - Αφανείς εργασίες 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται µε µέριµνα του αναδόχου καθηµερινά ηµερολόγιο έργου 
σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν.4412/16. Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για 
καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα εκατόν πενήντα (150) ΕΥΡΩ για 
κάθε ηµέρα παράλειψης σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 146 του Ν.4412/16. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλει για 
έλεγχο λεπτοµερή διαγράµµατα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηµατική τοµή, όπως 
εκτελούνται επί των οποίων θα σηµειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελουµένων 
τµηµάτων, είτε είναι εµφανή είτε αφανή. 

Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται συµβατικά στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο 
εκτέλεσης του, και ποτέ εκ των υστέρων, πρωτόκολλα αφανών εργασιών όπου θα βεβαιώνεται ότι 
αυτές εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τη µελέτη αλλιώς θα θεωρούνται άκυρα και οι 
εργασίες ότι δεν εκτελέστηκαν και συνεπώς δεν δύνανται να πιστοποιηθούν. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση να διαθέτει στην θέση του έργου ευπρόσωπα 
και κατάλληλα γραφεία προσωρινής φύσης µε χώρους υγιεινής και να τα εφοδιάσει µε τα απαραίτητα 
έπιπλα και είδη (γραφεία, καθίσµατα, θερµάστρες, λυχνίες κλπ.)για την παροχή στέγης, στους 
επιβλέποντες και τους βοηθούς τους και να διαθέτει όλα τα απαιτούµενα όργανα για την εκτέλεση των 
επιµετρήσεων και των λοιπών εργασιών δοκιµασίας υλικών και ελέγχου των έργων.  

 

Άρθρο 17 Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα του έργου. 

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις κείµενες διατάξεις τόσο για την εφαρµογή της µελέτης όσο και 
για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως 
έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την 
ευθύνη. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιµοποιήσει και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των 
σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και 
σχεδίων. 
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Άρθρο 18 Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε την αποπεράτωση των εργασιών και την αίτηση περαίωσης να 
παραδώσει µε δαπάνες του σε διαφανείς φωτοτυπίες στην Υπηρεσία: 

1)Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 της τελικής διάταξης του έργου µε υψοµετρικές και 
οριζοντιογραφικές ενδείξεις. 

2)Ακριβή σχέδια σε κλίµακα 1:50, (κατόψεις και τοµές), στα οποία θα αναγράφονται οι πραγµατικές 
διαστάσεις των επί µέρους τµηµάτων, πλήρως ανταποκρινόµενα µε τα πραγµατικώς εκτελεσθέντα 
έργα. 
3)Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια, σε κλίµακα 1:50. 
4)Κάθε σχέδιο λεπτοµερειών που θα του ζητηθεί. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του φωτογραφίες κατά τις 
ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην Λ. 7603/5.2.60 εγκύκλιο 20 του Υπ. Συγκοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων.  

 

Άρθρο 19 Γενικές Υποχρεώσεις 

Οι Υποψήφιοι, Προσφέροντες µπορούν να λαµβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες οι οποίες 
εφαρµόζονται στις παρεχόµενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύµβασης για τις υποχρεώσεις 
σχετικά: α) µε τη φορολογία από το Υπουργείο Οικονοµικών, β) για την προστασία του περιβάλλοντος 
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γ) για τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας 
και συνθηκών εργασίας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

Η συµµετοχή στη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού, µε την υποβολή της προσφοράς, έχει και την έννοια 
ότι ο Υποψήφιος, Προσφέρων, αλλά και κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης 
κοινοπραξίας) έχει λάβει ήδη υπόψη όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν ή σχετίζονται µε τις 
διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας που ισχύουν στο τόπο εκτέλεσης της σύµβασης 
και ότι έχει αποδεχτεί  τις εν λόγω υποχρεώσεις.  

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευµένο προσωπικό.  

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εφαρµογή του 
Προγράµµατος Ποιότητας Έργου, του άρθρου 158 του Ν.4412/2016». 

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την τήρηση, στο εργοτάξιο, όλων των κατά νόµο επιβαλλοµένων 
µέτρων ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να στελεχώσει το εργοτάξιο για την κατασκευή του έργου µε τουλάχιστον 
ένα διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό και ένα διπλωµατούχο Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο, καθώς και 
έναν πτυχιούχο (ΑΤΕΙ) δοµικών έργων σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει µε δικές του δαπάνες όλες τις εγκαταστάσεις που 
προβλέπονται από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π∆ 447/75 (ΦΕΚ 142/Α/17.7.75), όπως 
αυτό συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 

Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται από 
το νόµο και για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη την 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα µε το Π∆ 447/75 (ΦΕΚ 142/Α/17.7.75) "περί ασφαλείας 
των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών" το Π∆ 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α/26.8.80) 
"περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών" και το Π∆ 1073/1981 (ΦΕΚ 
260/Α.16.9.81) "περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και 
πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού" και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ' 
όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. 

Ο εργολάβος υποχρεούται ακόµη εφόσον προκύψουν αλλαγές κατασκευαστικών λύσεων ή ανάγκη 
συµπληρώσεως των κατασκευαστικών λεπτοµερειών της µελέτης, να υποβάλει νέα κατασκευαστικά 
σχέδια προς έγκριση από την Υπηρεσία, µε µέριµνα και δαπάνες του, άνευ ιδιαιτέρας αµοιβής. 
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Να υποβάλει προς έγκριση δείγµατα όλων των υλικών κατασκευής.  

Να αποκαταστήσει µε δαπάνες του τυχόν ζηµίες που θα προξενηθούν κατά τη µεταφορά, 
προσαρµογή και συναρµολόγηση των τµηµάτων του έργου. 

Να ενηµερώνει την Υπηρεσία στα διάφορα στάδια κατασκευής ώστε να διαπιστώνεται ύστερα από 
έλεγχο η τήρηση των ανωτέρω. 

Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών και µέχρι της οριστικής 
παραλαβής, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 159 και 171 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν. 

Για την ευθύνη του αναδόχου για ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την οριστική παραλαβή, 
έχουν εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 
Άρθρο 20 Μητρώο έργου 

20.1. Περιεχόµενα του «Μητρώου Έργου» 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου.  

Το Μητρώο του Έργου θα υποβάλλεται µαζί µε την τελική επιµέτρηση και στην πλήρη µορφή του θα 
περιλαµβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω:  

1. Περιγραφική Έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν, των 
δυσκολιών κ.λπ., καθώς και πίνακες απογραφής που εµφανίζουν όλα τα τεχνικά διακριτά αντικείµενα 
που συγκροτούν το συνολικό έργο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα πρέπει να περιλαµβάνουν:  

Τα επιµέρους έργα (διακριτά τµήµατα) µε αναλυτική καταγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών σε στήλες 
πινάκων, µε τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που ενσωµατώθηκαν σε αυτά και τις εγκρίσεις από 
την Υπηρεσία της χρήσης αυτών.  

Εγκαταστάσεις που αφορούν δίκτυα άρδευσης πυρόσβεσης, υποδοµής τηλεφωνοδότησης, φωτεινής 
σηµατοδότησης, οδοφωτισµού, συστηµάτων ελέγχου υπογείων η υποθαλάσσιων έργων µε αναλυτική 
καταγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών σε στήλες πινάκων, µαζί µε τα τεχνικά εγχειρίδια (οδηγίες 
χρήσης µηχανηµάτων, συσκευών, οργάνων ελέγχου κ.λπ.).  

2. Πλήρη καταγραφή όλων των εγκεκριµένων µελετών καθώς και των υποστηρικτικών αυτών, µε τις 
τελικές τροποποιήσεις εφόσον υπάρχουν και τις εγκριτικές αποφάσεις τους.  

3. Τα σχέδια βάσει των οποίων κατασκευάστηκε το έργο (σχέδια «όπως κατασκευάστηκε»). Τα σχέδια 
αυτά θα είναι ως προς το είδος (οριζοντιογραφία, κάτοψη, τυπική διατοµή, κάθετη τοµή, µηκοτοµή, 
αξονοµετρικά κ.λπ.), τις κλίµακες, τις σχεδιαστικές λεπτοµέρειες κ.λπ. σε πλήρη αντιστοιχία µε εκείνα 
των υφιστάµενων εγκεκριµένων µελετών και των µελετών εφαρµογής, θα συνταχθούν δε σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές που ορίζονται στο π.δ. 696/1974.  

4. Τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» των πάσης φύσεως δικτύων δηµοσίων φορέων η ιδιωτικών 
εταιρειών παροχής υπηρεσιών, τα οποία ευρίσκονται µέσα στο εύρος κατάληψης που ορίζεται στην 
εγκεκριµένη οριστική µελέτη του δηµόσιου έργου και κατασκευάσθηκαν είτε από τον ανάδοχο του 
έργου, είτε από τους φορείς (δηµόσιους η ιδιωτικούς) στους οποίους ανήκουν τα δίκτυα αυτά. Τα σχέδια 
αυτά θα έχουν µορφή ανάλογη µε εκείνη των σχεδίων που παρασχέθηκαν από τους παρόχους των 
υπηρεσιών (δηµοσίων φορέων η ιδιωτικών εταιρειών). Στα σχέδια αυτά, θα αποτυπώνεται υποχρεωτικά 
και κάθε άλλο προϋφιστάµενο δίκτυο εντός του εύρους κατάληψης, εξαιτίας του οποίου προέκυψε η 
οποιαδήποτε παραλλαγή η ανακατασκευή των δικτύων που ενσωµατώθηκαν στο έργο.  

5. ∆ιαγράµµατα Απαλλοτριώσεων, ενηµερωµένα µε όλες τις τυχόν γενόµενες συµπληρωµατικές 
απαλλοτριώσεις. Στα σχέδια αυτά θα δείχνεται ο χωρισµός των επιµέρους επιφανειών ανάλογα µε την 
απόφαση Κήρυξης Απαλλοτρίωσης, η πράξη Αναλογισµού κάθε επί µέρους απαλλοτρίωσης µε τα 
στοιχεία αυτής (αριθµός, ηµεροµηνία, κ.λπ.), καθώς και η πράξη εφαρµογής εφόσον υπάρχει.  

6. Τεύχος στοιχείων υψοµετρικών αφετηριών µε ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους.  
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7. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων (γεωτεχνικές έρευνες, 
γεωλογικές έρευνες και µελέτες) που διεξήχθησαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου.  

8. Τεύχος για όλες τις δοκιµές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου µε αντίγραφα όλων των αντίστοιχων 
πιστοποιητικών των εργαστηρίων και/ ή του/των Οίκου/ων Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.) (εφόσον 
προβλέπεται τέτοιος/οι Ο.Π.Ε., σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους ∆ηµοπράτησης).  

9. Εγχειρίδιο λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης που θα περιλαµβάνει όλες τις οδηγίες και τους 
τρόπους εκτέλεσης µιας πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσµατικής συντήρησης του έργου. Στο 
εγχειρίδιο θα περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω:  

• Οδηγίες συντήρησης αναφερόµενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισµό, κ.λπ. για κάθε στοιχείο 
της κατασκευής.  

• Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται περιοδικά στο 
µέλλον στις εγκαταστάσεις καθώς και στα δίκτυα αποστράγγισης και αποχέτευσης οµβρίων.  

• Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία του έργου στο σύνολο του καθώς και των διακριτών 
τµηµάτων αυτού.  

Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τονίζεται, ότι στο 
τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των περιλαµβανοµένων σε αυτά 
µηχανηµάτων µε όλα τα χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία κατασκευής τους 
(κατασκευαστής/προµηθευτής, τύπος, µοντέλο, µέγεθος, αριθµός σειράς κατασκευής, αποδόσεις, 
καταναλώσεις ενέργειας (ενεργειακή κλάση), προτεινόµενα ανταλλακτικά, κ.λπ.), και θα επισυνάπτονται 
οι έντυπες οδηγίες (στην Ελληνική Γλώσσα), εγκατάστασης και συντήρησης των κατασκευαστών.  

• Αναλυτικές Τεχνικές Εκθέσεις και Οδηγίες για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και ζηµιών, που 
τυχόν θα παρουσιασθούν µελλοντικά.  

Για έργα ειδικής µορφής µπορεί να προβλέπονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και επιπλέον 
απαιτήσεις αναφορικά µε το Μητρώο του έργου.  

Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης δοκιµαστική λειτουργία από τον ανάδοχο (π.χ. 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού, Εγκαταστάσεις Αφαλάτωσης, Βιολογικοί Καθαρισµοί κ.λπ.), το 
Μητρώο θα περιλαµβάνει τεύχος στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι πραγµατοποιηθείσες 
λειτουργίες και δοκιµές και τα αποτελέσµατα τους, θα παρουσιάζεται η οριστική αξιολόγηση των 
δοκιµών και λειτουργιών και θα προτείνεται λεπτοµερώς ο τρόπος λειτουργίας της εγκατάστασης για τα 
διάφορα δυνατά σενάρια. Επίσης, θα περιγράφονται όλοι οι έλεγχοι του εξοπλισµού και οι 
εργαστηριακές αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν, τα προβλήµατα λειτουργίας που παρουσιάστηκαν 
και η επίλυσή τους.  

Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο αφορά στοιχειώδη συντήρηση, ανακατασκευή η βελτίωση 
τµήµατος (η του συνόλου) υφιστάµενου (αρχικού) έργου, το υποβαλλόµενο Μητρώο θα αφορά το τµήµα 
στο οποίο έγινε η επέµβαση (στοιχειώδης συντήρηση, ανακατασκευή, η βελτίωση) και θα αποτελεί 
παράρτηµα του υπάρχοντος Μητρώου, του υφιστάµενου (αρχικού) έργου, στο οποίο θα αναφέρονται οι 
θέσεις των επεµβάσεων που πραγµατοποιήθηκαν.  

Εφόσον στο υφιστάµενο (αρχικό) έργο:  

• Υπάρχει Μητρώο σε ηλεκτρονική µορφή, ο ανάδοχος υποβάλλει τα παραπάνω αναφερόµενα έχοντας 
σαν ψηφιακό υπόβαθρο το Μητρώο του υφιστάµενου (αρχικού) έργου, το οποίο του χορηγεί η 
Υπηρεσία.  

• Υπάρχει Μητρώο µόνο σε έντυπη µορφή, ο ανάδοχος υποβάλλει τα παραπάνω αναφερόµενα έχοντας 
σαν ψηφιακό υπόβαθρο το ψηφιοποιηµένο µε δική του δαπάνη, το Μητρώο του υφιστάµενου (αρχικού) 
έργου, το οποίο του χορηγεί η υπηρεσία.  

• ∆εν υπάρχει Μητρώο, ο ανάδοχος υποβάλλει τα παραπάνω αναφερόµενα, µόνο στις θέσεις που 
έγιναν οι επεµβάσεις, χωρίς αναφορά στο υφιστάµενο (αρχικό) έργο.  

Το Μητρώο του έργου θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:  
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• Λήψη, εκτύπωση και παράδοση τριών (3) αντιτύπων σε ειδικό χαρτί εκτύπωσης φωτογραφικής 
ποιότητας και των ψηφιακών αρχείων (σε CD ή DVD, κατά περίπτωση), σειράς εγχρώµων ψηφιακών 
φωτογραφιών ανάλυσης≥5,0 Mpixels των διαφόρων φάσεων του Έργου, παραγωγής υλικών και 
εκτέλεσης δοκιµών.  

• Μια βιντεοσκόπηση µε ψηφιακή Βιντεοκάµερα (mini DV) µε ανάλυση αισθητήρα ≥1,07 Mpixels, 
συνολικής διάρκειας όχι µικρότερης της µίας ώρας, στην οποία θα παρουσιάζεται όλο το φάσµα 
κατασκευής του έργου (φάσεις κατασκευής σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, παραγωγή 
υλικών και εκτέλεση απαραίτητων δοκιµών). Τα σχόλια της ταινίας, µεταξύ άλλων, να δίνουν έµφαση 
στις δράσεις και τα µέτρα που εφαρµόστηκαν για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα 
του έργου. Θα παραδοθούν στην Υπηρεσία δύο (2) ολοκληρωµένα αντίτυπα. 

20.2. Ψηφιακή µορφή παραδοτέων 

1. Κάθε πληροφορία που αφορά την Οριζοντιογραφία και το Τοπογραφικό διάγραµµα θα πρέπει να 
είναι σε vector format (∆ιανυσµατική µορφή).  

2. Οι υπόλοιπες πληροφορίες πλην της Οριζοντιογραφίας και του Τοπογραφικού διαγράµµατος, θα 
είναι σε vector format ή raster format και τα αρχεία αυτά θα περιέχουν υποχρεωτικά και κάνναβο 
συντεταγµένων στο προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’87, ή στο αντίστοιχο Εθνικό Προβολικό Σύστηµα που 
ενδεχόµενα καθιερωθεί µελλοντικά (Σηµ.: Η παρούσα αναφορά για το προβολικό σύστηµα διέπει και 
όλες τις επόµενες αναφορές σε αυτό χωρίς ανάγκη επανάληψης).  

3. Τα σχέδια και τα διαγράµµατα θα παραδίδονται µε βάση τα παρακάτω:  

3.1 Τα γραφικά δεδοµένα των σχεδιαστικών αρχείων θα παραδίδονται σε format τύπου CAD 
(τουλάχιστον έκδοσης 2010) και σε κάθε περίπτωση µε αντίγραφο σε έκδοση CAD 2004.  

3.2 Κάθε διακριτή πληροφορία θα είναι αποθηκευµένη σε διαφορετικό σχεδιαστικό επίπεδο (layer) και 
η υποβολή θα συνοδεύεται από τον πίνακα περιγραφής των σχεδιαστικών επιπέδων (layers) µε 
στήλες: α) όνοµα σχεδιαστικού επιπέδου, β) τύπος (γραµµή, επιφάνεια, σηµείο), γ) περιγραφή.  

3.3 Τα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά 
επίπεδα, χρώµατα, στυλ, πάχη γραµµών, ειδικά σύµβολα κ.α. Συνοδευτικά µαζί µε τα παραπάνω θα 
πρέπει να παραδίδονται οι γραµµατοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συµβόλων (cell libraries), 
και ο χρωµατικός πίνακας (color table) που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη φάση της δηµιουργίας τους.  

3.4 Κάθε σχεδιαστικό επίπεδο της οριζοντιογραφίας θα περιέχει διευκρινιστικό property dialog καθώς 
και πίνακες των συντεταγµένων σε διαφορετικές στήλες, π.χ. ο άξονας της ερυθράς θα έχει στο 
property dialog τις συντεταγµένες Χ,Ψ,Ζ.  

3.5 Το αρχείο της οριζοντιογραφίας δεν πρέπει να έχει υποστεί µετακίνηση, στροφή ή αλλαγή 
κλίµακας.  

3.6 Η παραδιδόµενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσµατικής πληροφορίας) θα 
πρέπει να είναι ενταγµένη στο προβολικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ’87. Τα σχεδιαστικά αρχεία 
θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής 
των αξόνων (Χο, Υο), της κάτω αριστεράς γωνίας του καννάβου.  

3.7 Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωµένου προβολικού συστήµατος 
συντεταγµένων (ΕΓΣΑ’87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας 
συντεταγµένων.  

3.8 Τα υπόλοιπα στοιχεία (αναφορές, πίνακες κτλ.) θα υποβάλλονται χρησιµοποιώντας κάποιο από 
τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου ή υπολογιστικών φύλλων.  

3.9 Τα τοπογραφικά διαγράµµατα θα περιλαµβάνουν κωδικούς και σύµβολα σύµφωνα µε τις 
Προδιαγραφές Ψηφιακής Υποβολής Μελετών Οδοποιίας (Π.Ψ.Υ.Μ.Ο.).  

3.10 Στην περίπτωση υφισταµένων σχεδίων τα οποία:  
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3.10.1 ∆εν έχουν υλοποιηθεί στο ΕΓΣΑ’87, τότε αυτά θα µετασχηµατισθούν από το προβολικό 
σύστηµα που υλοποιήθηκαν στο ΕΓΣΑ’87 και οι µετασχηµατισµοί θα δοθούν σε ξεχωριστό αρχείο.  

3.10.2 Έχουν υλοποιηθεί σε τοπικό σύστηµα αναφοράς, τότε αυτά θα γεωαναφερθούν και η 
πληροφορία που περιλαµβάνουν θα διανυσµατοποιηθεί σε layer σύµφωνα µε την περίπτωση 3.2.  

3.11 Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε CD ή DVD τα οποία θα είναι αριθµηµένα και θα φέρουν τα 
εξής:  

Ι. Το όνοµα του αναδόχου.  

ΙΙ. Τον τίτλο των παραδοτέων.  

III. Τον αριθµό και το όνοµα του τµήµατος.  

IV. Τον αριθµό της σύµβασης.  

V. Την ηµεροµηνία παραγωγής.  

VI. Τα περιεχόµενα των ηλεκτρονικών µέσων ηλεκτρονικά (σε µορφή αρχείου κειµένου) και σε έντυπη 
µορφή. Πέραν της παραπάνω ψηφιακής υποβολής, το Μητρώο του έργου θα υποβληθεί και σε 
έντυπη µορφή. Τα στοιχεία του Μητρώου του έργου αριθµηµένα και ταξινοµηµένα σε φακέλους θα 
συνταχθούν στα Ελληνικά και θα υποβληθούν στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε τέσσερα (4) αντίτυπα. 
Τα κείµενα θα είναι δακτυλογραφηµένα και βιβλιοδετηµένα σε τεύχη.  

20.3. Περιγραφή και κωδικοποίηση ψηφιακών σχεδιαστικών αρχείων 

Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα  

1. Στο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα στο οποίο θα εφαρµόζεται η οριζοντιογραφία θα είναι σε κλίµακα 
1:1000. Ο κάνναβος του τοπογραφικού διαγράµµατος θα έχει ορισµένη αφετηρία στο προβολικό 
σύστηµα ΕΓΣΑ’87 ή στο αντίστοιχο Εθνικό Προβολικό Σύστηµα που ενδεχόµενα καθιερωθεί 
µελλοντικά.  

2. Η ζώνη εύρους κάλυψης του τοπογραφικού διαγράµµατος της περιοχής θα είναι εκείνη που 
ορίζεται από την εγκεκριµένη οριστική µελέτη, ή τα όρια απαλλοτριώσεων εφόσον αυτά είναι 
µεγαλύτερα. Πάνω σ’ αυτό το τοπογραφικό διάγραµµα και σε ξεχωριστά σχεδιαστικά επίπεδα (layer) 
θα φαίνονται οι ισοϋψείς καµπύλες, το τριγωνοµετρικό, χωροσταθµικό, πολυγωνοµετρικό δίκτυο 
καθώς και οι δρόµοι πρόσβασης. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία εµφανίζεται σε αυτό το αρχείο θα 
βρίσκεται διαφοροποιηµένη σε ξεχωριστά επίπεδα (layers) π.χ. κάνναβος, χαρακτηριστικά στοιχεία 
εδάφους, υδρογραφία, γραµµές απότοµης αλλαγής κλίσης (breaklines) κ.λπ.  

3. Οι δανειοθάλαµοι, τα λατοµεία και οι χώροι απόθεσης προϊόντων εκσκαφής θα αποτυπώνονται 
αποσπασµατικά ώστε να εντοπίζονται χωροταξικά µαζί µε τα γεωµετρικά τους χαρακτηριστικά.  

∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας  

Τα σχέδια που αφορούν τα δίκτυα των δηµοσίων φορέων η των ιδιωτικών εταιρειών, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά µε τις παρακάτω πληροφορίες σε µορφή αρχείων κειµένου ή υπολογιστικού φύλλου 
(π.χ. Micrososft Office ή Libre Office ή ισοδύναµο):  

1. Όνοµα, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση e-mail του παρόχου υπηρεσίας (δηµοσίου 
φορέα η ιδιωτικής εταιρείας) και όνοµα αντιπροσώπου.  

2. Παρεχόµενη υπηρεσία (π.χ. Υ.Τ. 1500V), κατηγορία και είδος ενσωµατωµένων υλικών σύµφωνα 
µε την κωδικοποίηση του παρόχου υπηρεσίας (π.χ: αριθµός και διάµετρος καλωδίων, σωλήνων, 
προστασία αυτών, λεπτοµέρειες έδρασης µέγιστα και ελάχιστα διερχόµενα φορτία η παροχές, θέση 
(συντεταγµένες) µαρτύρων, ειδική σήµανση αναγνώρισης κ.λπ.).  

3. Σηµεία αρχής και τέλους σε κάθε αλλαγή της κατεύθυνσης ή αλλαγή στη διατοµή (π.χ. 
τροποποίηση από ένα σε δύο καλώδια στην τάφρο).  
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4 . Άλλες πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενους κινδύνους κατά τη διάρκεια επέµβασης σε αυτά και 
λεπτοµέρειες άλλων ειδικών προφυλάξεων.  

Απαλλοτριώσεις  

∆εδοµένου ότι για τη κατασκευή του έργου, ο ανάδοχος κάνει χρήση (ή εγκαθιστά) τριγωνοµετρικό, 
πολυγωνοµετρικό και χωροσταθµικό δίκτυο της υπόψη περιοχής, θα παραδίδονται διαγράµµατα 
τριγωνοµετρικού, πολυγωνοµετρικού και χωροσταθµικού δικτύου καθώς και οι παρακάτω πίνακες 
συντεταγµένων σε µορφή αρχείων υπολογιστικού φύλλου (π.χ. Micrososft Office ή Libre Office ή 
ισοδύναµο):  

1. Τριγωνοµετρικών σηµείων (TRI.).  

2. Πολυγωνοµετρικών σηµείων (POL.).  

3. Πίνακες υψοµέτρων χωροσταθµικών αφετηριών (HOR.). Περιβάλλον Σ’ ένα αρχείο τύπου κειµένου, 
θα αναφέρονται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά (έκταση, σχήµα µε τις απαραίτητες διαστάσεις και 
βάθος) των επιφανειών που έχουν φυτευθεί, καθώς και πληροφορίες για το υλικό (φυτική γή, κηπαίο 
χώµα, ανδρανή) που έχουν χρησιµοποιηθεί. Όλα τα παραπάνω σχεδιαστικά αρχεία θα µπορούν να 
παρουσιαστούν ταυτόχρονα και σε γεωγραφική θέση επικάλυψης µε το σχεδιαστικό αρχείο της 
Οριζοντιογραφίας στην οθόνη του Η/Υ, µε τη µορφή των reference files.  

 
Άρθρο 21 Φάκελος προεκτίµησης δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας του έργου 

Για την προσωρινή παραλαβή του έργου ο ανάδοχος συντάσσει φάκελο προεκτίµησης της δαπάνης 
τακτικής συντήρησης και λειτουργίας, µε βάση το µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και 
συντήρησης που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου Ν.4412/2016 (παρ.8 άρθρο 
170). 

Οι δαπάνες για την σύνταξη του παραπάνω φακέλου και των εγχειριδίων έχουν ληφθεί υπόψη και 
περιλαµβάνονται στην προσφορά του αναδόχου και δεν θα καταβληθεί γι’ αυτό ιδιαίτερη αµοιβή.  

 

Άρθρο 22 Ευθύνη του εργολάβου 

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι ο ανάδοχος εργολάβος είναι καθ' ολοκληρίαν υπεύθυνος ποινικώς και αστικώς 
για κάθε ατύχηµα του εργατοτεχνικού προσωπικού ή επισκεπτών εχόντων ή µη εργασία στο έργο, ή 
ζηµία σε οχήµατα µηχανήµατα και εν γένει εργαλεία και υλικά µέχρι την παραλαβή και µέχρι οριστικού 
πέρατος εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής ή συντήρησης του έργου. 

Οµοίως ο εργολάβος είναι υπεύθυνος ποινικώς και αστικώς για οποιαδήποτε ζηµία προς τρίτους ή 
ξένη ιδιοκτησία ή διερχόµενα οχήµατα κλπ ή ατύχηµα σε διερχόµενους; λόγω των εργασιών 
κατασκευής ή συντήρησης του έργου.  

Προς αποφυγήν των ανωτέρω ζηµιών ή ατυχηµάτων θα πρέπει ο ανάδοχος εργολάβος να λαµβάνει 
όλα τα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις ή επιβάλλονται από την 
κατασκευή ή κρίνονται σκόπιµα για να αποφευχθούν οι ζηµίες ή τα ατυχήµατα ως άνω. 

Η δαπάνη για τα µέτρα ασφαλείας, ως άνω, περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδας του έργου και δεν θα 
καταβληθεί γι' αυτά ιδιαίτερη αµοιβή. Τούτο θα λάβει υπόψη του ο εργολάβος κατά την διαµόρφωση 
της προσφοράς του. 

 

Άρθρο 23 Περιβαλλοντικοί όροι - προστασία αρχαιοτήτων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την κατασκευή του Έργου να εφαρµόσει όλους τους 
περιβαλλοντικούς όρους του Έργου. 

Ακόµα ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει αµέσως την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και τις 
αρµόδιες Αρχές στην περίπτωση αποκάλυψης ή ανεύρεσης κατά την εκτέλεση των εργασιών 
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αρχαιοτήτων και αντικειµένων αξίας, και µέχρι τη λήψη των σχετικών οδηγιών από αυτές να 
µεριµνά για τη διαφύλαξη των ανωτέρω αντικειµένων και την πρόληψη ζηµιών σ' αυτά. 

 
Άρθρο 24 Ασφαλίσεις 

24.1. Γενικά 

 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει σύµφωνα 
µε τις περί ασφαλιστικών ταµείων κείµενες διατάξεις. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι 
ατυχηµάτων, σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα εντός χώρας κράτους µέλους της Ε.Ε 
και του Ε.Ο.Χ., εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις. Η διάταξη αυτή 
ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός 
κινδύνου (κλοπή, φθορά, φωτιά, κατολισθήσεις, κλπ.), τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην 
κατασκευή του υπόψη έργου. Η ασφάλιση θα καλύπτει το χρονικό διάστηµα από την προσκόµιση των 
υλικών από τον ανάδοχο επιτόπου του έργου, ή σε αποθήκες του µέχρι την ενσωµάτωσή τους σε 
αυτό. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο. Για το σκοπό αυτό θα συνάψει µε δικές του 
δαπάνες ασφαλίσεις κατά παντός κινδύνου του έργου και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, µε µία ή 
περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες που να λειτουργούν νόµιµα εντός χώρας κράτους - µέλους της 
Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ. και που, χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των τευχών δηµοπράτησης και η 
Ελληνική νοµοθεσία, µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα. 
 
24.2. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του έργου 
 

24.2.1. Αντικείµενο ασφάλισης 
 

α) Αντικείµενο ασφάλισης θα είναι η συνολική αξία του υπό κατασκευή έργου (εξοπλισµός, υλικά, 
υπηρεσίες κ.λ.π.), συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν συµπληρωµάτων της σύµβασης, 
αναθεωρήσεων ή και αναπροσαρµογών (θετικών ή αρνητικών) του συµβατικού τµήµατος. Ο 
ανάδοχος υποχρεώνεται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήµατα την 
αναπροσαρµογή του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου σύµφωνα µε την πραγµατική αξία του έργου και οι 
ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος της υπασφάλισης. 

β) Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµιάς ή καταστροφής, 
µερικής ή ολικής που οφείλονται ή που προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (δηλ. ανωτέρα 
βία, τυχαία περιστατικά, καθώς επίσης λανθασµένη µελέτη ή και κατασκευή (Manufacturer’s Risk), 
ελαττωµατικά υλικά, λανθασµένη εργασία κλπ.), µε εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως 
εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ» (π.χ. 
πόλεµος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, µόλυνση από ραδιενέργεια 
ή ιονίζουσα ακτινοβολία κ.λ.π.). Οι βλάβες και καταστροφές από σεισµούς, πληµµύρες και άλλα 
παρόµοια ατυχήµατα, θα καλύπτονται. 

γ) Επίσης θα ασφαλίζονται οι µόνιµες και οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, 
καθώς επίσης και ο εν γένει Η/Μ εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του υπόψη 
έργου. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς, που 
οφείλονται ή που προκαλούνται από ανωτέρα βία ή και από τυχαία περιστατικά. 

 
24.2.2. ∆ιάρκεια ασφάλισης 
 
 Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το έργο από την έναρξη των εργασιών και την µεταφορά των 
πρώτων υλικών στα εργοτάξια µέχρι τη γνωστοποίηση στον ανάδοχο της έγκρισης του πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του έργου, µε επέκταση της ισχύος της για την κάλυψη της περιόδου εγγύησης 
και συντήρησης. 
 
24.3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 



 

Ε.Σ.Υ. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ»  

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

  

 

 

 

 

  

      
 

15 / 28

 
 Το ασφαλιστήριο «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» θα υποβληθεί από τον ανάδοχο 
στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύµβασης. Το ή και τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 
«ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ», που τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη της αστικής 
ευθύνης του αναδόχου λόγω της εκτέλεσης από αυτόν εργασιών, συντηρήσεων, επισκευών, κ.λ.π. 
και µέσα στα πλαίσια των άλλων συµβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) 
ηµέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης επισκευής κ.λ.π. 
 
24.3.1. Αντικείµενο ασφάλισης 
 
 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 
και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους, για σωµατικές βλάβες, 
ψυχική οδύνη, ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές, σε πράγµατα ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που 
προξενούνται σε όλη την διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών, συντηρήσεων, επισκευών 
αποκατάστασης ζηµιών κ.λ.π., οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των 
συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται επίσης η αστική 
ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων, για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµίες σε πράγµατα, ακίνητα ή 
κινητά ή και ζώα, που προξενούνται από τα αυτοκίνητα και µηχανήµατα του αναδόχου. 
 Το πακέτο της ασφαλιστικής κάλυψης θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω όρια: 
α)  Για σωµατικές βλάβες κατ΄ άτοµο : 200.000,00€ 
β)  Για σωµατικές βλάβες κατά γεγονός : 400.000,00€ 
γ)  Για υλικές ζηµιές κατά γεγονός : 200.000,00€ 
δ)  Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως : 600.000,00€ 
 
24.3.2. ∆ιάρκεια ασφάλισης 

 

 Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη των εργασιών ή µε την εγκατάσταση του 
αναδόχου στον τόπο του έργου, θα λήγει δε την ηµεροµηνία της αποπεράτωσης των εργασιών 
κατασκευής. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής, ένα όµοιο συµβόλαιο θα καλύψει 
όλη την περίοδο, µέχρι την οριστική παραλαβή που όµως θα είναι µικρότερου ύψους. 

 Το πακέτο της ασφαλιστικής κάλυψης, από τη βεβαίωση περαίωσης έως και την έγκριση του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω όρια: 

α)  Για σωµατικές βλάβες κατ΄ άτοµο : 100.000,00€ 
β)  Για σωµατικές βλάβες κατά γεγονός : 200.000,00€ 
γ)  Για υλικές ζηµιές κατά γεγονός : 100.000,00€ 
δ)  Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως : 300.000,00€ 
 

24.3.4. Ειδικοί όροι 
 
 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το εν γένει προσωπικό της, οι τυχόν σύµβουλοί της και το 
προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
διασταυρούµενης ευθύνης αλλήλων (CROSS LIABILITY). 
 Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του 
αναδόχου ή του κυρίου του έργου και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην 
περίπτωση που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, η 
οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο έναντι τρίτων, θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για 
άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που 
αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 
 
24.4. Γενικοί όροι που αφορούν στα ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου του έργου» και 

«αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» 
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 Στα ασφαλιστήρια των παραγράφων 2 και 3 θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
 Όλο το προσωπικό της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και οι σύµβουλοί της οι συνεργάτες της και οι 
υπάλληλοί της θα είναι συνασφαλιζόµενοι. 
 Τα εν λόγω ασφαλιστήρια δεν µπορούν να ακυρωθούν τροποποιηθούν ή να λήξουν, χωρίς την 
γραπτή µε συστηµένη επιστολή πριν από εξήντα (60) ηµέρες σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής 
εταιρείας, τόσο προς τον ανάδοχο όσο και προς την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και τον κύριο του έργου. 
 Σε περίπτωση ολικής ή µερικής καταστροφής του έργου, ο ανάδοχος µεταβιβάζει και εκχωρεί 
στον κύριο του έργου και στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία από την αρχή τα ποσά των απαιτήσεών του από 
το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, που θα καταβάλλονται απευθείας σ' αυτούς, ύστερα από σχετική αίτησή 
τους, χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του αναδόχου. 
 Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωµα ανταγωγής κατά του κυρίου του έργου 
και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας των υπαλλήλων της συµβούλων και συνεργατών της και των 
υπαλλήλων τους, σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη όχι ηθεληµένη 
των προσώπων αυτών. 
 Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη του κυρίου του έργου και της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας του που απορρέει από το άρθρο 922 του αστικού κώδικα (ευθύνη προστήσαντος). 
 Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να λήξει η 
ισχύς του, χωρίς γραπτή ειδοποίηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και του κυρίου του έργου. 
 Ο ανάδοχος πρέπει να παραδίδει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 
δεκαπέντε (15) ηµέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης. ∆ιαφορετικά ο κύριος του 
έργου δια της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του χωρίς ειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη 
ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική εταιρεία της προτίµησής της, στο όνοµα για λογαριασµό και µε δαπάνες 
του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν 
πληρεξούσιος. 
 Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το 
έργο σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, µπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των ενδεχοµένων 
κινδύνων από τον κύριο του έργου δια της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του και τα έξοδα της ασφάλισης θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 
24.5. Γενικοί όροι ασφάλισης 
 
 Κατά την σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων ο ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται και να 
λαβαίνει υπόψη τις διατάξεις των νόµων των νοµοθετικών διαταγµάτων κανονισµών κ.λ.π., που ισχύουν 
εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην Ελλάδα. 
 Ο ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους κλπ. των ασφαλιστηρίων. Οι 
παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι εξαιρέσεις απαλλαγές κλπ., 
υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, του κυρίου του 
έργου. 
 Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 
υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου, που απορρέουν από την σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις 
προβλεπόµενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, 
περιορισµούς κ.λ.π. και ο ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών 
σε πρόσωπα ή και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 
 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις παραπάνω 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν σαν µη ικανοποιητικές από 
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, η τελευταία δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του αναδόχου 
τα πιο πάνω ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) το ποσό 
των ασφαλίσεων είτε από το λαβείν του είτε µε κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική 
επιστολή του καλής εκτέλεσης. 
 Επίσης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους ασφαλιστές το 
οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση 
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του ή των ασφαλιστηρίων δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, για λογαριασµό 
του αναδόχου και να τα παρακρατήσει από το λαβείν του, σύµφωνα µε τα προηγούµενα. 
 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιφυλάσσει σε αυτή το δικαίωµα να παρακρατεί από το λαβείν 
κ.λ.π. του αναδόχου, κάθε ποσό που δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθεί  από τους ασφαλιστές λόγω 
εξαιρέσεων απαλλαγών κ.λ.π., σύµφωνα µε τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων. 
 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία µε την οποία ο ανάδοχος συνοµολόγησε τις 
παραπάνω ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά ή 
βλάβη κ.λ.π. για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 
αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης κ.λ.π., σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
σύµβασης και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασµό του 
αναδόχου ή εγγύησή του, οποιασδήποτε φύσης, τα ποσά που κατά την κρίση της απαιτούνται, για την 
αποκατάσταση της εν λόγω ζηµιάς ή βλάβης. 
 Ο ανάδοχος προκειµένου να εξασφαλιστεί ο κύριος του έργου για τις απαιτήσεις του από αυτόν 
σε σχέση µε τα ποσά που του έχει καταβάλλει, υποχρεούται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να 
συµπεριλάβουν τόσο στο κατά παντός κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου ασφαλιστήρια που 
καλύπτουν το ίδιο το έργο (ΠΥΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κλπ.), τον εξής ειδικό όρο: 
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 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Εφόσον η ∆ιευθύνουσα 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 25 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*. 
 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας,  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 
12 του Π∆ 305/96. 
 
των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό 
του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 
κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 
(αρ.7-9), Ν.4412/2016 (άρθρο 138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) 
και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (άρθρο 138 παρ.7). 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, 
∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της 
µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 
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γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, 
να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την 
εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και 
υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση 
από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την 
αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών 
περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 
 
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα : 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 
 
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα 
υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 
εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 
3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του 
Π∆ 305/96. 
 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής 
µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 
∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και 
αρ.182). 
 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις 
που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία 
που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ 
(µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, 
εξοπλισµός, κλπ). 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. 
δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, 
Π∆ 17/96, κλπ. 
 
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 
λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα 
από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ.138 
παρ.7). 
 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆305/96 (αρ. 3 παρ.10) και 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών 
αρχών. 
 
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ). 
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Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για 
τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου. 
 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες 
ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/2016 (άρθρο 138). 
 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 
συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12 
παράρτηµα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο 
δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την 
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 
κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.4412/2016 (άρθρα 170 και 172). 
 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και 
το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
5.  ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται 
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και 
άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα 
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της 
επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική 
Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 
(αρ.9). 
 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
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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). 
 
 
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 
όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την 
έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την 
Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.  
 Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου 
και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή 
δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου 
όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 
του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 
 
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε 
το ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων 
υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και 
επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 
 
 
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο. 
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4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 
 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 
 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω 
από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 
 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων 
κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τ ους κ ινδύνους τ ων ε 
γκαταστάσεων α υτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 
 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - 
αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : 
Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 
32, 45). 
 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 
 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες 
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους 
από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση 
του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής 
ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
 
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 
 
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών 
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. 
αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
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β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 
(αρ.43,44). 
 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : 
Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 
31,35). 
 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α 
παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
 
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) 
θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες 
:Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
 
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2). 
 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό 
ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 
1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και 
Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 
και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, 
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού 
µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 
6.Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, 
καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των 
ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7.Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο 
βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 
 
5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, 
τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 
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5.1 Κατεδαφίσεις : 
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 
τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV 
µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και 
η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
 
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή 
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9 
/13370/ 1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 
12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 
 
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 
στέγες. 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β 
τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
 
 

5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
 

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και 
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων 
και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 
225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 
παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 
 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση 
πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.8.3 και παρ.13). 
 

6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

Α. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 4412/16 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

 

 

 

 
 
 
 

 

ΦΕΚ 337/Α/76 

ΦΕΚ 126/Α/83 

ΦΕΚ 49/Α/84 

ΦΕΚ 147/Α/93 

ΦΕΚ 57/Α/99 

ΦΕΚ 50/Α/07 

ΦΕΚ 147/Α/16 

ΦΕΚ 84/Α/10 

ΦΕΚ 249/Α/12 

 

 

 

 

 

Π.∆. 395/94 

Π.∆. 396/94 

Π.∆. 397/94 

Π.∆. 105/95 

Π.∆. 455/95 

Π.∆. 305/96 

Π.∆. 89/99 

Π.∆. 304/00 

Π.∆. 155/04 

Π.∆. 176/05 

Π.∆. 149/06 

Π.∆. 2/06 

Π.∆. 212/06 

Π.∆. 82/10 

Π.∆. 57/10 

 

 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 221/Α/94 

ΦΕΚ 67/Α/95 

ΦΕΚ 268/Α/95 

ΦΕΚ 212/Α/96 

ΦΕΚ 94/Α/99 

ΦΕΚ 241/Α/00 

ΦΕΚ 121/Α/04 

ΦΕΚ 227/Α/05 

ΦΕΚ 159/Α/06 

ΦΕΚ 268/Α/06 

ΦΕΚ 212/Α/06 

ΦΕΚ 145/Α/10 

ΦΕΚ 97/Α/10 

 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ 

Π.∆. 413/77 

Π.∆. 95/78 

Π.∆. 216/78 

Π.∆. 778/80 

Π.∆. 1073/81 

Π.∆. 225/89 

Π.∆. 31/90 

Π.∆. 70/90 

Π.∆. 85/91 

Π.∆. 499/91 

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

ΦΕΚ 47/Α/78 

ΦΕΚ 193/Α/80 

ΦΕΚ 260/Α/81 

ΦΕΚ 106/Α/89 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 38/Α/91 

ΦΕΚ 180/Α/91 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β. 4373/1205/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

ΦΕΚ 138/Β/91 

ΦΕΚ 187/Β/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 



 

Ε.Σ.Υ. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ»  

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

  

 

 

 

 

  

      
 

25 / 28

 
 



 

Ε.Σ.Υ. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ»  

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

  

 

 

 

 

  

      
 

26 / 28

Άρθρο 26 Τήρηση Κανόνων ∆ηµοσιότητας 

 
Ο Ανάδοχος µετά την υπογραφή της σύµβασης και µέσα στο διάστηµα της εργοταξιακής 
οργάνωσής του, υποχρεούται να τοποθετήσει µια προσωρινή πινακίδα σηµαντικού µεγέθους σε 
σηµείο εύκολα ορατό από το κοινό, η οποία θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες υποχρεωτικές 
πληροφορίες: 

 

 
 
 

• Η πινακίδα περιέχει υποχρεωτικά την ονοµασία και τον κύριο στόχο της πράξης. 

• Ο κύριος  στόχος πράξης  προτείνεται να βασίζεται στον ειδικό στόχο της πράξης και να 
γίνεται επικοινωνιακή επεξεργασία της διατύπωσής του, ώστε να είναι κατανοητός από το 
ευρύ κοινό. 

• Στην  περίπτωση  πράξεων  υποδοµών  και  κατασκευαστικών  έργων,  αναγράφεται  ο  
συνολικός επιλέξιµος  προϋπολογισµός της πράξης όπως αναφέρεται στην απόφαση 
ένταξης της πράξης  ή όπως ορίζεται από οδηγίες της ∆ιαχειριστικής Αρχής. 

• Στην  περίπτωση  πράξεων  κρατικών  ενισχύσεων,  αναγράφεται  ο  συνολικός  
ενισχυόµενος προϋπολογισµός του έργου µε διάκριση σε δηµόσια χρηµατοδότηση και 
ιδιωτική συµµετοχή. 

• Το  έµβληµα της Ένωσης µαζί µε την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ταµείο ή 
στα Ταµεία  που  απεικονίζονται  στην  πινακίδα,  καταλαµβάνουν  τουλάχιστον  το  25%  
της  εν  λόγω πινακίδας. 

• Η σηµαία της Ελλάδας και το σήµα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος.  

• Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από το έµβληµα της Ένωσης, το έµβληµα της 
Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο µέγεθος, µετρούµενο σε ύψος ή πλάτος, µε τον 
µεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων. 

 
Το  αργότερο  εντός  τριών  µηνών  από  την  ολοκλήρωση  µιας  πράξης  ο  δικαιούχος  τοποθετεί  
µόνιµη  αναµνηστική πλάκα ή πινακίδα σηµαντικού µεγέθους σε σηµείο εύκολα ορατό από το 
κοινό. 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

Φορέας υλοποίησης ή Δικαιούχος 

Ονομασία πράξης 

Κύριος στόχος πράξης 

Προϋπολογισμός πράξης 
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Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης των µόνιµων πινακίδων θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν τη µόνιµη εγκατάστασή τους.  
 

 
• Η  πινακίδα περιέχει υποχρεωτικά την  ονοµασία της πράξης και τον  κύριο στόχο της 

δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη.  

• Ο  κύριος στόχος της δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη, προτείνεται να 
βασίζεται στον ειδικό στόχο της πράξης και να γίνεται επικοινωνιακή επεξεργασία της 
διατύπωσής του, ώστε να είναι κατανοητός από το ευρύ κοινό.  

• Το έµβληµα της Ένωσης µαζί µε την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ταµείο ή 
στα Ταµεία που απεικονίζονται στην πινακίδα, καταλαµβάνουν τουλάχιστον το 25% της εν 
λόγω πινακίδας.  

• Η σηµαία της Ελλάδας και το σήµα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος και να 
είναι ισότιµα µεταξύ τους και µε την σηµαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  Άρθρο 27 ∆ειγµατοληψίες ∆οκιµές Εγκαταστάσεων 
 
1.Ο ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και έξοδα του να προβαίνει στις απαιτούµενες δειγµατοληψίες, 
λήψεις δοκιµίων και δοκιµές αντοχής για τον έλεγχο των σκυροδεµάτων καθώς και αν απαιτηθεί από 
την επίβλεψη για λήψεις πυρήνων, (καρότων), δοκιµές συµπυκνώσεων κλπ σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της επίβλεψης. Οι δαπάνες όλων των παραπάνω δοκιµών βαρύνουν τον ανάδοχο. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται µετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων να προβεί µε δικά του 
µέσα και δαπάνες στις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι να 
ικανοποιηθούν πλήρως τα απαιτούµενα αποτελέσµατα τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο 
δοκιµών το οποίο θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο. 

3.0 ανάδοχος οφείλει πριν από την παράδοση του έργου, να εκπαιδεύσει το προσωπικό του κυρίου 
του έργου στην λειτουργία και τον χειρισµό των εγκαταστάσεων. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται τέλος µε δική του µέριµνα και δαπάνες να συντάξει, να τηρεί, να 
ενηµερώνει και να εκτελεί όλες τις απαιτούµενες δοκιµές δειγµατοληψίες και ενέργειες που 
προκύπτουν από την εφαρµογή του Ν. 4412/2016 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων.  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

Φορέας υλοποίησης ή Δικαιούχος 

Ονομασία της πράξης 

Κύριος στόχος της δραστηριότητας που 

υποστηρίζεται από την πράξη 
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