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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο του έργου
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στην εκτέλεση του
έργου µε τίτλο: «Βελτίωση δρόμου Λιανοτόπι-Γράμμος» µε όλες τις εργασίες που
αναγράφονται και περιγράφονται στα εγκεκριµένα τεύχη της µελέτης, καθώς επίσης
και όσες εργασίες δεν προβλέπονται, αλλά η εκτέλεση τους θα κριθεί από την
υπηρεσία αναγκαία κατά την πρόοδο των εργασιών για την ολοκλήρωση και σωστή
εκτέλεση του έργου.
ο

ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την
κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων, όπως
ισχύουν:
1. του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 4782/2021
2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή ∆ιακυβέρνηση (Ενσωµάτωση στην
Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,
3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείµενο ∆ικονοµίας για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τον προσυµβατικό
έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
διατάξεις για την αποτελεσµατική απονοµή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις»
4.
του ν. 4640/2019(Α 190) «∆ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές
υποθέσεις Περαιτέρω εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της
21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
ης
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27
Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
ης
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της
κεντρικής δηµόσιας διοίκησης»,
7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µ ετασχηµ ατισµ οί και εναρµ όνιση
του νοµ οθετικού πλαισίου µ ε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ βουλίου της 16ης Απριλίου 2014
για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµ ολογίων στο πλαίσιο δηµ όσιων συµ βάσεων
και λοιπές διατάξεις»
8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
5.
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9. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών
10.
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26.

συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων
και
Κεντρικού
Ηλεκτρονικού
Μητρώου
∆ηµοσίων
Συµβάσεων…»,
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου
1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως µεταβατικά ισχύουν.
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις»,
του ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)”
(Α’ 248).
του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα 3ιοικητικής 3ιαδικασίας και
άλλες διατάξεις”
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και
Πολιτιστικά
Θέµατα”.
του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δηµοσίων
και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών
προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
της υπ’ αριθµ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση
σχεδίου ∆ράσης για τις Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις» (κατά περίπτωση).
της υπ’ αριθµ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική
Τιµολόγηση στο πλαίσιο των ∆ηµόσιων Συµβάσεων δυνάµει του ν.
4601/2019» (Α΄44)
της υπ’ αριθµ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισµός
Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιµολογίου στο πλαίσιο των ∆ηµοσίων
Συµβάσεων
της µε αριθ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού
Υποδοµών
και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του
Μητρώου
µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β
4841), όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια απόφαση ΥΑ ∆ΝΣ/οικ.21137/ΦΝ
466/2-5-2018 (Β
1511).
της Κοινής ∆ιαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών
και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης
µε α.π. ∆11/Οικ.627/18-5-2020 θέµα
Μετεγκατάσταση του υποσυστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ∆ηµόσια Έργα στη Γενική
Γραµµατεία Υποδοµών (Α∆Α ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).

27. της µε αρ. 166278/30-6-2021.

Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 2813 Β')
«Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν στην ανάθεση των ∆ηµοσίων
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Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
(εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗ∆ΗΣ-∆ηµόσια Έργα».
28. της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης»,
29. της µε αρ.64233/9-6-2021 .Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2453.)
««Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων
Συµβάσεων Προµηθειών και Υπηρεσιών µε χρήση των επιµέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)».
30. της µε αριθµ. ∆.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών (Β΄ 4607) Έγκριση εβδοµήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα
και Μελέτες,
31. της µε αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισµός «Οµάδων εργασιών» ανά
κατηγορία έργων για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων του ν. 4412/2016»,
32. της µε αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισµός Περιγραφικών
Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων».
33. της µε αριθµ µε αριθ. ∆15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης µε θέµα
«Έκδοση Ενηµερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου
συµβάσεων δηµοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύµων
εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις,
καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
ο

ΑΡΘΡΟ 3

Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση του έργου

Ο προϋπολογισµός του έργου που συντάσσεται από την Υπηρεσία ανέρχεται σε
1.774.193,55 Ευρώ, προστιθέµενου 24% Φ.Π.Α.: 425.806,45 Ευρώ, ήτοι
συνολική δαπάνη : 2.200.000,00 Ευρώ µε Κ.Α.Ε. 03.071.9471.05.14101.
Το έργο χρηµατοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 541 / 2014ΕΠ54100001 και το
ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου καθορίζεται σε 18%.
ο

ΑΡΘΡΟ 4 Τρόπος δηµοπράτησης του έργου –τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει µετά από ηλεκτρονικό ανοικτό ∆ηµόσιο
4

Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, µε το σύστηµα επιµέρους ποσοστών έκπτωσης για
κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού,
εκφραζοµένων σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό, σύµφωνα µε το άρθρο 95 παρ. 2.(α)
του Ν.4412/2016 και µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
ο

ΑΡΘΡΟ 5 Αναθεώρηση τιµών Αναθεώρηση τιµών τιµολογίου, τροποποίηση
Προϋπολογισµού Εργολαβικά ποσοστά – Επιβαρύνσεις
Για την αναθεώρηση τιµών του τιµολογίου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
άρθρου 153 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4782/2021
Για τις επείγουσες πρόσθετες εργασίες οι οποίες εκτελούνται πριν την έγκριση του
Α.Π.Ε έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 155 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε
µε το Ν. 4782/2021.
Για θέµατα τροποποίησης της σύµβασης κατά τη διάρκεια της-αυξοµειώσης
εργασιών και νέες εργασίες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (του
άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4782/2021.
Για την περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη κανονισµού τιµών µονάδος νέων
εργασιών αυτές θα γίνουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 156 του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4782/2021.
1.α) Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη
συνοδεύουν.
β) Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας
κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών
εργασιών, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο
αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και κατέστησαν αναγκαίες
κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, µε την
προϋπόθεση ότι οι συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να
διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα για τις
αναθέτουσες αρχές ή
όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση,
είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να µεταβάλλουν τη συνολική της
φύση.
γ) Εκτός της ανάθεσης συµπληρωµατικών εργασιών, η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται και
ως προς άλλους όρους της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του
έργου διαπιστώσει, ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθούν από µια επιµελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δεν
µεταβάλλει τη συνολική φύση της σύµβασης.
δ) Οποιαδήποτε αύξηση του συµβατικού ανταλλάγµατος που µπορεί να προκύψει από τις ως
άνω τροποποιήσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της
αρχικής σύµβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.. Στο ως άνω
ποσό συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τη σύνταξη των απαιτούµενων µελετών για την
υλοποίηση των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία
των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας
της αρχικής σύµβασης.
ε) Η εκτέλεση του έργου µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο
του έργου και, προκειµένου να υπογραφεί η συµφωνία για την τροποποίηση της αρχικής
σύµβασης, απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου. Για τον
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καθορισµό τιµών µονάδας στις εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης λαµβάνονται
υπόψη οι τιµές της αρχικής σύµβασης και για τον κανονισµό τιµών µονάδας στις νέες
εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζονται οι παρ. 4, 5 και 6.
2. Κάθε τροποποίηση της σύµβασης συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαµβάνει ιδίως, τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές
µονάδας των εργασιών, τα µεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισµού
δηµοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισµού της αµέσως
προηγούµενης σύµβασης και του προϋπολογισµού της προς κατάρτιση νέας σύµβασης.
Περιλαµβάνει ακόµη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόµενη
δαπάνη για αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Οι δαπάνες για εγκεκριµένες αποζηµιώσεις µη
υποκείµενες σε Φ.Π.Α. περιλαµβάνονται σε διακριτή ενότητα του Α.Π.Ε. για την
καταγραφή της οικονοµικής εικόνας του έργου.
3. Επουσιώδεις τροποποιήσεις της σύµβασης µπορούν να γίνουν ως εξής:
α) Μπορεί να συµφωνηθεί τροποποίηση της σύµβασης συνολικού ύψους που δεν
υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 και µέχρι του ποσοστού
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς να ελέγχονται οι
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη
διάρκειά τους, καθώς και των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του παρόντος. Η τροποποίηση
γίνεται µε την διαδικασία της περ. ε’ της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος. Η
τροποποίηση αυτή δεν µπορεί να µεταβάλει τη συνολική φύση της σύµβασης. Σε περίπτωση
διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας
των διαδοχικών τροποποιήσεων. β) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που
περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση µπορούν να καλύπτονται ιδίως, δαπάνες που
προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως
υποχρεωτικοί µετά από την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή
σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες
καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη
εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του έργου
και υπό την προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη
κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται
από την αρχική σύµβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών
συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν µπορεί να συµπεριλάβει συµπληρωµατικές εργασίες της περ.
β’ της παρ. 1. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό
(9%) επί της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς τον συνυπολογισµό των κονδυλίων
αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού προϋπολογισµού ίσου ή
µεγαλύτερου του ορίου εφαρµογής της ενωσιακής νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την υπό
στοιχεία ∆17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Β’ 941) και δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) για έργα προϋπολογισµού µικρότερου του ως άνω ορίου, σύµφωνα µε την υπό
στοιχεία ∆17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Β’ 409). Τα προαναφερόµενα ποσοστά µπορεί να
αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Το ποσό των
απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε
την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία,
σύµφωνα µε το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016 περί υπογραφής σύµβασης.
γ) Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών µίας σύµβασης εκτέλεσης δηµόσιου έργου επιτρέπεται
να µειωθούν και η δαπάνη που εξοικονοµείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιµοποιηθεί
για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
κατωτέρω προϋποθέσεις:
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γα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύµβαση και τα συµβατικά τεύχη.
γβ) ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου,
όπως περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής
σύµβασης.
γγ) ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
γδ) ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική
σύµβαση.
γε) ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας
εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της
αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην
αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία
οµάδα εργασιών σε άλλη.
Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και
10%), µειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και
απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε
περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του
φορέα υλοποίησης.
4. Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της
σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνονται σε αυτά αναθεώρηση τιµών,
µεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζηµίωση.
5. Αν στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών περιλαµβάνονται και εργασίες για τις οποίες
δεν υπάρχουν τιµές µονάδας, ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που
κανονίζει τις τιµές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισµός τιµών
µονάδας νέων εργασιών γίνεται µε υποχρεωτική εφαρµογή κατά σειρά των κατωτέρω
περιπτώσεων ως εξής:
α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συµβατικές τιµές για παρόµοιες ή ανάλογες εργασίες,
οι τιµές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,
β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόµοιες ή ανάλογες συµβατικές τιµές, αλλά
περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), οι
τιµές καθορίζονται, σύµφωνα µε τα τιµολόγια αυτά και
γ) για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες περιπτώσεις, οι τιµές
καθορίζονται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους.
Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή, που συγκροτείται από τη διευθύνουσα
υπηρεσία και αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη
ικανότητα. Στα µέλη της επιτροπής περιλαµβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός
υπάλληλος. Αν δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό, η επιτροπή συγκροτείται από δύο (2)
τεχνικούς υπαλλήλους, µη αποκλειοµένης της συµµετοχής στην επιτροπή του επιβλέποντα και
του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί σε κάθε
περίπτωση, να διατάξει τη διενέργεια δοκιµαστικών εργασιών από τον ανάδοχο και να
συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την παρακολούθηση της απόδοσης
των απαραίτητων συντελεστών παραγωγής της νέας εργασίας. Στοιχεία που έχουν προκύψει
για τον κανονισµό της τιµής της ίδιας εργασίας ή τµήµατος αυτής του ίδιου φορέα κατασκευής
του έργου ή άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα ή από δοκιµαστικές εργασίες εξακρίβωσης
του κόστους άλλων εργολαβιών, δεν αποτελούν τεκµήριο για τον κανονισµό τιµών. Η περ. γ’
εφαρµόζεται µόνο για το µέρος της νέας τιµής που δεν µπορεί να κανονιστεί, σύµφωνα µε τις
περ. α’ ή β’. Στην «ανάλυση της
7

τιµής» διαχωρίζονται τα τµήµατα που κανονίζονται, σύµφωνα µε την περ. γ’ από τα
τµήµατα που κανονίζονται, σύµφωνα µε τις περ. α’ ή β’.
Για εργασίες που είναι παρεµφερείς προς συµβατικές ή ήδη καθορισµένες νέες, οι τιµές
κατά τα παραπάνω συντάσσονται µόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον στοιχεία κόστους.
Ο κανονισµός νέων τιµών γίνεται µε τις βασικές τιµές ιδίως των ηµεροµισθίων, υλικών και
µισθωµάτων µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών
εργατικών και µισθωµάτων από την Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµόσιων Έργων
(Ε.∆.Τ.∆.Ε.) του Γ’ Τριµήνου 2012. Οι προκύπτουσες από πρόσφατα στοιχεία κόστους
τιµές ανάγονται στον χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης
µε αντίστροφη εφαρµογή του σχετικού τύπου της αναθεώρησης.
Οι τιµές που κανονίζονται, σύµφωνα µε την περ. β’ υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της
δηµοπρασίας, ρητή ή τεκµαρτή. Η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση εφαρµόζεται και στην περ. α’,
αν η έκπτωση δεν περιλαµβάνεται στην όµοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και στο µέρος της
τιµής της περ. γ’ που κανονίζεται, σύµφωνα µε τις περ. α’ ή β’.
Οι τιµές ιδίως, των υλικών των µηχανικών εξοπλισµών, των συσκευών, που δεν
περιλαµβάνονται στις βασικές τιµές, υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δηµοπρασίας, αν
αποδεδειγµένα τα είδη αυτά υπάρχουν ευρέως διαδεδοµένα στο εµπόριο.
6. Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που κανονίζεται, σύµφωνα µε την περ. β’ της παρ. 5 ή το
µέρος της τιµής της περ. γ’, που κανονίζεται, σύµφωνα µε την περ. β’ της παρ. 5, ανάγεται
στο επίπεδο των τιµών της προσφοράς, πολλαπλασιαζόµενη µε σταθερό συντελεστή, που
αφορά στη συµβατική οµάδα οµοειδών εργασιών στην οποία εντάσσεται η υπόψη νέα
εργασία. Ο σταθερός συντελεστής «σ» προκύπτει από τον τύπο:
σ = Α: Β όπου:
Α: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, που εντάσσεται η νέα εργασία,
µε τιµές του προϋπολογισµού υπηρεσίας του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ή άλλου
ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης και Β: Η δαπάνη της
συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, στην οποία εντάσσεται η νέα εργασία, µε τιµές
των ισχυουσών εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ή
άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης.
Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που από τη φύση της δεν εντάσσεται σε κάποια από τις
συµβατικές οµάδες οµοειδών εργασιών καθορίζεται πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή
που υπολογίζεται µε τον ίδιο παραπάνω τύπο σ = Α/Β όπου οι δαπάνες Α και Β αφορούν
στις εργασίες του προϋπολογισµού υπηρεσίας που θεωρούνται ότι αποτελούν µια οµάδα
εργασιών. Για τον υπολογισµό των δαπανών, µε βάση τις
οποίες προσδιορίζονται τα ανωτέρω πηλίκα λαµβάνονται υπόψη µόνο οι εργασίες εκείνες
του προϋπολογισµού υπηρεσίας, οι οποίες είτε υπάρχουν αυτούσιες στις εκάστοτε
ισχύουσες εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών ή εγκεκριµένα τιµολόγια δηµοπράτησης έργων
είτε υπάρχουν ως αυτούσια τµήµατα εργασιών των αναλύσεων ή τιµολογίων αυτών. Στις
περιπτώσεις, που ο προϋπολογισµός υπηρεσίας περιλαµβάνει «κατ’ αποκοπήν τιµές» ή οι
τιµές του τιµολογίου είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωµένα τµήµατα
σύνθετων εργασιών ή είναι κατ’ αποκοπήν τιµές για ευρύτερα τµήµατα του έργου ή για όλο
το έργο, µε τα έγγραφα της σύµβασης εγκρίνεται υποχρεωτικά και ανάλυση της τιµής των
εργασιών αυτών ή βασικών επί µέρους συνιστωσών εργασιών που επηρεάζουν άµεσα την
«κατ’ αποκοπήν τιµή» και που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω ισχύουσες εγκεκριµένες
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αναλύσεις τιµών.
Οι νέες τιµές µονάδας εργασιών που καθορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
προσαυξάνονται µε το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου που ισχύει για
τη σύµβαση, αν αυτό για την περ. α’ της παρ. 6 δεν περιέχεται στην παρόµοια ή ανάλογη
τιµή.
7. Οι Α.Π.Ε. και τα Πρωτόκολλα Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους
συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον
ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή µε επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του
κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύµφωνα µε
το άρθρο 143, του Ν. 4412/2016 περί κοινοποίησης στον ανάδοχο εκπροσώπησης. Στην
περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα
µε επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιµών
εγκρίνονται µε ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταµένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται
µαζί µε την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των
τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισµού των τιµών και
κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση, διατυπώνεται και η γνώµη της
διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόµενο της ένστασης αυτής. Σε περίπτωση
άσκησης ένστασης η Προϊσταµένη Αρχή οφείλει να αναµείνει την απόφαση επ’ αυτής
πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε.. Μετά από την έγκριση του Α.Π.Ε., ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώµατά του
για επίλυση της διαφοράς.
ο

ΑΡΘΡΟ 6

Λογαριασµοί, πληρωµές Αναδόχου

Οι ανακεφαλαιωτικοί λογαριασµοί των κατά τη σύµβαση οφειλοµένων ποσών θα
συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
4782/2021.
ο

ΑΡΘΡΟ 7 Προθεσµία εκτελέσεως του έργου, υπέρβαση προθεσµίας,
παρατάσεις, ποινικές ρήτρες, έκπτωση αναδόχου
Η προθεσµία εκτελέσεως του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ηµερολογιακούς µήνες
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης (άρθρο 147 του Ν. 4412/16).
Λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας της λειτουργίας των ∆ηµοτικών κτιρίων και
παιδικών σταθµών, ενδέχεται κάποιες
εργασίες να εκτελεστούν σε αυστηρά
συντµηµένες προθεσµίες που θα προβλεφθούν στο χρονοδιάγραµµα των
εργασιών.
1. Μέσα σε προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες
και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος
µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη
διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, το οποίο τηρεί τις
προβλέψεις των εγγράφων της σύµβασης.
2. Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα
και µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως, αναφορικά µε την
κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιµότητα της
µεθοδολογίας και την επίτευξη των χρονικών οροσήµων της σύµβασης. Το
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εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν
γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν µέσα στην προθεσµία αυτήν δεν ζητήσει γραπτά
η διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το
χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή του έργου, εκτός
αν τούτο έχει συνταχθεί κατά παράβαση των αναφεροµένων στην διακήρυξη.
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 των ανωτέρω
προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και
παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και αποτελεί
πειθαρχικό αδίκηµα για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 141 του Ν.4412/2016.
3. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του
έργου. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου, η οποία καθορίζεται στα έγγραφα
της σύµβασης 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.
4. Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε έναν (1) µήνα από την
πάροδο της προθεσµίας της παρ. 2 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016 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

ΑΡΘΡΟ 8 Ηµερολόγιο έργου
1. Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ηµερολόγιο
σε ελεύθερο λογισµικό ευρείας χρήσης. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και
αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του
εικοσιτετραώρου,
β) αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το
προσωπικό σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του εργοδότη,
γ) τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας
ταυ εργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει
πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήµατα µε τις
ρυθµίσεις και τον σχετικό εξοπλισµό,
η) τα προσκοµιζόµενα υλικά, οι εκτελούµενες εργασίες,
θ) οι εργαστηριακές δοκιµές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν
καθυστερήσεις, καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών,
ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
ιβ) έκτακτα περιστατικά,
ιγ) σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το ∆ηµόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους
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ιδιοκτήτες, και
ιδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
2. Το ηµερολόγιο του έργου υπογράφεται µε ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό
και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον
επιβλέποντα του έργου. Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει το ηµερολόγιο, αν
απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας
εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών.
3. Ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να
απορρίψει όσες εξ αυτών κρίνει ως ανακριβείς, ενώ µπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον
ανάδοχο για την εγγραφή στο ηµερολόγιο και άλλων συµπληρωµατικών πληροφοριών ή
άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο
την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να
ζητηθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις µε
σκαριφήµατα, φωτογραφίες, καταγραφές
µε video ή άλλες µεθόδους καταγραφής οπτικών µέσων.
4. Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση και
κοινοποίηση του ηµερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα
συµβατικά τεύχη και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατό (100) ευρώ, ούτε ανώτερη
των πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε ηµέρα παράλειψης, αναλόγως µε το
ύψος της συµβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη
διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταµένου της, στην οποία
ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.
5. Οι εγγραφές του ηµερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που
καταγράφονται σε αυτό, συνεκτιµώνται όµως σε συνδυασµό µε τα λοιπά έγγραφα, εφόσον
τούτο φέρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του.

ο

ΑΡΘΡΟ 9 Εγγυητική καλής εκτέλεσης – Υπογραφή σύµβασης
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
5% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης χωρίς να συµπεριλαµβάνονται τα
δικαιώµατα προαίρεσης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη µέρη της Σ∆Σ και έχουν το δικαίωµα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται
µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
µετά από τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Η σύµβαση συνάπτεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.
Κατά την υπογραφή του 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. ∆ιαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην
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παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα
αποτελέσµατά της.
Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των
εγγράφων εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας
υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου
συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούµενου προσώπου ότι αποδέχεται τον
γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον
ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της
παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει
µόνο µετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάστασή του, 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 εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής έργου, επανυπολογίζονται, σε συνδυασµό
µε την έκπτωση, οι προβλεπόµενες δαπάνες για το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.),
την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του
έργου.
ο

ΑΡΘΡΟ 10 Χρόνος εγγύησης
1.Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και
υποχρεούται στη συντήρησή του, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 157 του Ν.
4412/2016 περί βλαβών στα έργα - αποζηµιώσεων, και την παρ. 2 του άρθρου 172
του Ν. 4412/2016, περί παραλαβής, και µετά από την πάροδο του οποίου ενεργείται η
παραλαβή, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση των
εργασιών.
Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την εποµένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των
εργασιών.
2. Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση
και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Ως συντήρηση νοείται, για τις ανάγκες του παρόντος,
η αποκατάσταση βλαβών οι οποίες οφείλονται στην εκτέλεσή του έργου κατά παράβαση
των κανόνων της τεχνικής.
3. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών, κλοπών ή βανδαλισµών από τη χρήση,
εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, εκτελούνται µε έγκριση της
υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από
την υπηρεσία.
4. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά τον
χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε
οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου ή, όπως αλλιώς
προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται
σε ειδικό τεύχος, ο µορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπονται
στα συµβατικά τεύχη ή συµφωνούνται µε τη διευθύνουσα υπηρεσία.

12

ΑΡΘΡΟ 11ο Παραλαβή του

έργου

1. Στην παραλαβή παραλαµβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες
συµπληρωµατικών συµβάσεων παραλαµβάνονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής
σύµβασης.
2. Η παραλαβή διενεργείται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών µετά από την πάροδο του
χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Μετά από την άπρακτη πάροδο της
προθεσµίας, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια και η Προϊσταµένη
Αρχή εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική πράξη, επιβάλλονται δε στα υπαίτια
όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές της παρ. 3 του άρθρου 141
του Ν.4412/2016 περί πειθαρχικών ευθυνών διοικητικών οργάνων.
3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταµένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3)
µήνες πριν από την πάροδο της προθεσµίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου,
επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι
πενταµελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους µε τους αναπληρωτές
τους, µε ειδικότητες σχετικές µε το αντικείµενο της σύµβασης που ανήκουν στον φορέα
κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ’ επιλογή της Προϊσταµένης Αρχής, πλην του
Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2)
εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) , που ορίζονται µε τους
αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήµατος της Προϊσταµένης Αρχής, εντός είκοσι (20)
ηµερών, από την υποβολή του αιτήµατος. Μη υπόδειξη εκ µέρους του ΤΕΕ , δεν κωλύει
τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν ο φορέας που πρόκειται να
χρησιµοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των
τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιµοποιήσει το έργο. Ο
ανάδοχος µπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής
χωρίς δικαίωµα ψήφου.
4. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και παραλαµβάνει, µε πρωτοβουλία και ευθύνη του
προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα
µέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά
της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναµία υπογραφής από τον
πρόεδρο ή µέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους
υπόλοιπους µε µνεία των λόγων της αδυναµίας υπογραφής.
5. Η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το
δυνατόν τις επιµετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής
επιµέτρησης, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις
της για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή για υλικά που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ή για
εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτήτων ή κατά
τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων. Πέραν των ως άνω παρατηρήσεων, η επιτροπή
δεν έχει δικαίωµα ελέγχου των οικονοµικών παραµέτρων και των διαδικασιών της
εκτέλεσης εν γένει του έργου. Η επιτροπή ελέγχει επίσης, κατά το δυνατόν, την ποιότητα
των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες
που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωµατικές, ουσιώδεις ή επουσιώδεις που πρέπει να
αποκατασταθούν ή παραδεκτές µεν, αλλά µε
µείωση της τιµής τους. Ως επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν
επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν
παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου. Κατόπιν των παρατηρήσεων αυτών η
διευθύνουσα υπηρεσία µεριµνά για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που τυχόν
διαπιστώθηκαν, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 159 του Ν.4412/2016, περί
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ακαταλληλότητας υλικών - ελαττωµάτων - παράλειψης συντήρησης.
6. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος, µε πρόσκληση που αποστέλλεται
σύµφωνα µε το άρθρο 143 παρ. 1, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο τρείς (3) τουλάχιστον
ηµέρες προ της διενέργειας της παραλαβής. Η παραλαβή γίνεται νόµιµα και χωρίς την
παρουσία του αναδόχου, αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτήν
περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του
πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το
πρωτόκολλο. Κατά του πρωτοκόλλου µπορεί ο ανάδοχος να εκθέσει απόψεις µέσα σε
προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Η παραλαβή ολοκληρώνεται µε έγκριση του πρωτοκόλλου
από την Προϊσταµένη Αρχή, αφού παρέλθει η προηγούµενη δεκαήµερη προθεσµία. Κατά
της απόφασης έγκρισης ασκείται ένσταση, κατά το άρθρο 174 περί διοικητικής επίλυσης
συµβατικών διαφορών.
7. Αν η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει την ύπαρξη ελαττωµάτων στο έργο και από την
κοινοποίηση της ειδικής διαταγής στον ανάδοχο, αναστέλλεται η προθεσµία της
παραλαβής. Η διευθύνουσα υπηρεσία µεριµνά για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων
που τυχόν διαπιστώθηκαν, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 159 περί ακαταλληλότητας
υλικών - ελαττωµάτων - παράλειψης συντήρησης.
Μετά την αποκατάσταση των ελαττωµάτων, η διευθύνουσα υπηρεσία ενηµερώνει την
Προϊσταµένη Αρχή, προκειµένου να συνεχισθεί η ανασταλείσα διαδικασία έγκρισης του
πρωτοκόλλου.
Ουδεµία άλλη εκκρεµότητα του έργου ή οικονοµικές απαιτήσεις του αναδόχου αποτελούν
λόγο για την αναστολή της προθεσµίας παραλαβής.
8. Το παρόν έχει ανάλογη εφαρµογή και στις περιπτώσεις παραλαβής τµηµάτων έργων
που περατώθηκαν και µπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη
σύµβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που µια εργολαβία δεν συνεχίζεται,
όπως στις περιπτώσεις διάλυσης και έκπτωσης.
9. Μετά από την οριστική παραλαβή του έργου, ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις
του Αστικού Κώδικα περί κρυφών ελαττωµάτων (άρθρο 692). Σε περιπτώσεις ειδικών
έργων, µε τα συµβατικά τεύχη µπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του
αναδόχου και µετά την παραλαβή.
10. Οι διατάξεις της παρ. 9 του παρόντος και της παρ. 3 του άρθρου 178, περί
προδιαγραφών και κανονισµών έργων, εφαρµόζονται είτε η παραλαβή διενεργηθεί
πραγµατικά είτε συντελεστεί αυτοδίκαια.
11. Η συντέλεση της παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων
του αναδόχου από την εργολαβική σύµβαση, παρεκτός αν τούτες έχουν ήδη παραγραφεί,
σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.
12. Αν η παραλαβή συντελεστεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές
στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να
επιστρέφει το εργολαβικό αντάλλαγµα που έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.
13. Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο
Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» του έργου.
14. 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. Επίσης, ο ανάδοχος
υποχρεούται να παραδώσει ψηφιακό αρχείο στο οποίο περιέχονται φωτογραφικές
αποτυπώσεις όλων των σταδίων του έργου και ιδίως, των εκτελεσθεισών αφανών
εργασιών. Αν ο ανάδοχος δεν προσκοµίζει τα ανωτέρω
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έγγραφα, δύναται να καταπίπτει σε βάρος του το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 12ο Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και στο όφελος αυτού, περιλαµβάνονται και οι
παρακάτω ειδικές δαπάνες που είναι απαραίτητες ή ενδεχόµενα µπορούσαν να ζητηθούν
από τον εργοδότη.
Οι τοπογραφικές εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων προς εφαρµογή
της µελέτης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα γίνονται σε όλη τη διάρκεια του έργου για διαπίστωση
της καταλληλότητας των χρησιµοποιούµενων υλικών και της εκτελούµενης ποιότητας της
εργασίας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που
µνηµονεύονται στο τιµολόγιο. Η σύνταξη τευχών αναλυτικών επιµετρήσεων,
πρωτοκόλλων µε τα απαραίτητα σχέδια και δακτυλογραφήσεις τους σε ανάλογο αριθµό
αντιτύπων, βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στα διπλότυπα των τευχών
καταµέτρησης, που έχουν ληφθεί επί τόπου του έργου από τον επιβλέποντα
µηχανικό παρουσία του αναδόχου. Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί κατά τις υποδείξεις του
επιβλέποντος, ώστε να είναι άρτια και ακριβής. Τα ανωτέρω στοιχεία θα προσκοµίζονται
από τον ανάδοχο για έλεγχο από τον επιβλέποντα πριν τη δακτυλογράφηση τους και τη
φωτοαντιγράφηση τους. Η λήψη έξι φωτογραφιών
17×22 εκ. καθώς και η τήρηση στατιστικών στοιχείων του έργου, όπως και
ηµερολογίου έργου εργοταξίου βιβλίων καταµετρήσεως αφανών εργασιών κλπ. Οι
χαράξεις και σηµάνσεις του έργου κατά το στάδιο εκτελέσεως τους.
Η δαπάνη ασφαλίστρων εν γένει.
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει άδειες δόµησης µικρής κλίµακας που
θα απαιτηθούν µε δικό του µηχανικό ο οποίος θα συλλέξει –θα εκπονήσει τα
απαραίτητα σχέδια και µελέτες, θα πάρει τις απαιτούµενες εγκρίσεις από
Αρχαιολογία, Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής κλπ για να εκδώσει ηλεκτρονικά τις
άδειες µικρής κλίµακας. Η δαπάνη για την έκδοση των αδειών µικρής κλίµακας,
(αµοιβή µηχανικών, φορολογικά κλπ) θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο
ΑΡΘΡΟ 13ο Έκτακτες παροχές
Για την καταβολή στο εργατοτεχνικό προσωπικό των πάσης φύσης εκτάκτων
χρηµατικών παροχών που καθορίζονται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργείου
Εργασίας υπό µορφή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης κλπ υπόχρεος είναι
αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου ο ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 14ο Υλικά. Έλεγχος ποιότητας. Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν
A. Για το υπόψη έργο ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τα
Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν ενταχθεί µέχρι σήµερα στο Εθνικό
Κανονιστικό Πλαίσιο βάσει των σχετικών ΚΥΑ, καθώς και όσα από τα εν ισχύ
εθνικά κανονιστικά κείµενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ)
δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαµβάνονται στο
θεµατολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται
σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (CEN) που έχουν θεσπισθεί
µε τις σχετικές ΚΥΑ.
Εάν για τις εργασίες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου δεν
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µνηµονεύονται Τεχνικές Προδιαγραφές, τότε τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και της απόλυτης εκλογής της επιβλέπουσας
υπηρεσίας, η οποία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση των µη
καταλλήλων από αυτά. Πριν τη προµήθεια οποιουδήποτε υλικού και µηχανήµατος θα
πρέπει να ζητείται η έγκριση της επίβλεψης βάσει εγγράφων πιστοποιητικών
κατασκευαστή, προδιαγραφών κατασκευής, διαγραµµάτων και οποιεσδήποτε άλλες
διευκρινίσεις ζητηθούν από την επίβλεψη. Σε εργαστηριακό έλεγχο µε δαπάνες του
αναδόχου υπόκεινται και οι εκτελούµενες εργασίες, για να διαπιστωθεί αν
εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ισχύουν. Αυτές υπόκεινται οµοίως
και στον έλεγχο του επιβλέποντος ο οποίος µπορεί να διατάξει την καθαίρεση και
αποκατάσταση τυχόν κακότεχνης κατά την κρίση του εργασίας. Η Υπηρεσία έχει το
δικαίωµα να κάνει δειγµατοληψία κάθε στιγµή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών
και εργασιών χρησιµοποιώντας γι’ αυτό το λόγο το Κεντρικό Εργαστήριο της Αθήνας
του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (ΚΕ∆Ε) ή ειδικά εργαστήρια και ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να διαθέσει τις απαιτούµενες γι’ αυτό δαπάνες για λήψη δοκιµίων,
απασχόληση προσωπικού, µεταφορικών µέσων και αποζηµίωση του εργαστηρίου για
την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
B. Ο ανάδοχος πριν από την έναρξη των εργασιών υποχρεούται να προσκοµίσει
δείγµατα των υλικών που θα χρησιµοποιήσει, βάσει των απαιτήσεων των τεχνικών
προδιαγραφών της µελέτης. Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να παίρνει δείγµατα των
υλικών από τα εργοτάξια και να τα συγκρίνει µε τα δείγµατα και σε περίπτωση
αµφιβολίας ως προς την ποιότητα θα τα στέλνει για ποιοτικό έλεγχο, τη δαπάνη του
οποίου θα επιβαρύνεται ο ανάδοχος.
Γ. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών να υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία, µε την οποία να δηλώνει ότι είναι υπεύθυνος ως
προς τη καλή ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιεί για διάστηµα τριών ετών πέραν
του χρόνου εγγυήσεως του έργου ως και για ελαττώµατα εµφανή ή αφανή που θα
παρουσιασθούν εκτός αυτών που θα προκληθούν από φυσιολογικές αιτίες ή
εξωγενείς παράγοντες (βανδαλισµοί, ζηµιές από άλλες αιτίες κλπ).
ΑΡΘΡΟ 15ο Αποµάκρυνση µη καταλλήλων ή µη αρίστης ποιότητας
υλικών
1. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην
κατασκευή του έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από έναν (1) ή περισσότερους
τεχνικούς του άρθρου 139 του Ν.4412/2016, περί διεύθυνσης έργου από την πλευρά του
αναδόχου, ο οποίος συντάσσει και υποβάλει δήλωση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, µε
την οποία βεβαιώνει και την αλήθεια του περιεχοµένου της. Παράλειψη σύνταξης και
υποβολής της σχετικής δήλωσης συνιστά κώλυµα υποβολής κάθε επόµενου
λογαριασµού.
2. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί, ότι τα προς χρησιµοποίηση
υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα,
διατάσσεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία η µη χρησιµοποίηση των υλικών. Αν ο
ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους
από εργαστηριακό έλεγχο, που γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας
Υποδοµών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια. Η δαπάνη για
τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν
αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη βαρύνει
τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου.
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3. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την παραλαβή, οποιαδήποτε
εργασία παρουσιάσει ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο,
κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με την ειδική
διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώµατα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή
και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην
αποκατάσταση µπορεί να περιλαµβάνονται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών
και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες
και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες µε την ειδική διαταγή
καθορίζεται ποσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες.
Στην τελευταία αυτήν περίπτωση η διαταγή µπορεί να περιλαµβάνει και την εκτέλεση
ορισµένων εργασιών για τον περιορισµό του ελαττώµατος.
4. Ο ανάδοχος δύναται να ασκήσει ένσταση στην περίπτωση της ειδικής διαταγής της
παρ. 3, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή της.
Με την εµπρόθεσµη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών
µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση επί αυτής, εκτός αν οι χαρακτηρισθείσες ως κακότεχνες
εργασίες πρέπει να αποκατασταθούν άµεσα, προκειµένου να µην καθυστερεί η
εκτέλεση του έργου. Στην περίπτωση αυτήν, οι εργασίες για την άρση του ελαττώµατος
εκτελούνται άµεσα από τον ανάδοχο.
5. Αν ο ανάδοχος µε την ένστασή του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή
άλλων δοκιµών για την εξακρίβωση του ελαττώµατος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται
αφού εκδοθεί απόφαση επί της ένστασης, η οποία δεν µπορεί να εκδοθεί πριν την
έκδοση των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών δοκιµών.
6. Αν τελικά ύστερα από την ένσταση ή τη δικαστική προσφυγή δικαιωθεί ο ανάδοχος,
έχει το δικαίωµα να πληρωθεί µε τους συµβατικούς όρους και τιµές για τις πρόσθετες
εργασίες. Αν οι εργασίες διατάχθηκαν ύστερα από την αποµάκρυνση των
εγκαταστάσεων του αναδόχου, συντάσσονται νέες τιµές που λαµβάνουν υπόψη τους
και το γεγονός αυτό.
7. Αν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πληµµέλειες µέσα στην προθεσµία που
τάσσεται σε αυτόν µε την ειδική διαταγή ή µετά την έκδοση απόφασης επί της
ένστασης, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της πληµµέλειας µπορεί να εκτελεσθούν
µε µέριµνα της διευθύνουσας υπηρεσίας µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για
λογαριασµό του αναδόχου µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του κυρίου του έργου
ως προς την εφαρµογή των λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου.
8. Οι διατάξεις των παρ. 3 έως 7 εφαρµόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο
ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστηµα
τον βαρύνει η συντήρηση αυτή.
9. Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώµατα δεν περιλαµβάνονται στον
λογαριασµό. Οι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώµατα περιλαµβάνονται
µε µειωµένη τιµή, όπως καθορίζεται στην ειδική διαταγη µέχρι την αποκατάσταση του
ελαττώµατος. Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί αφού έχουν περιληφθεί σε λογαριασµό οι
εργασίες, η περικοπή θα γίνει στον αµέσως επόµενο λογαριασµό και, εφόσον αυτός δεν
επαρκεί στους επόµενους, µέχρι πλήρους εξόφλησης, σύµφωνα µε σχετική απόφαση
της διευθύνουσας υπηρεσίας.
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10. Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρµόζεται η παρ.
5 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016, περί παραλαβής και η διαπίστωση της
αποκατάστασης των ελαττωµάτων γίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 16ο Γενικές ευθύνες αναδόχου -Προληπτικά µέτρα ασφαλείας
Ισχύουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.
Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει µονίµως στη διάθεση της Υπηρεσίας
συνεργείο πλήρως επανδρωµένο, που να δύναται να επέµβει στο έργο, για
αντιµετώπιση επειγουσών και επικινδύνων καταστάσεων, ανεξαρτήτως του µεγέθους
επέµβασης.
O ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των
απαιτούµενων αδειών – εγκρίσεων από κάθε αρµόδιο φορέα.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει για τη τήρηση της τάξης και της
καθαριότητας στο εργοτάξιο του, για την έκδοση των τυχόν απαιτούµενων
Αστυνοµικών αδειών εργασίας, καθώς και για τη συµµόρφωση του προς τις
ισχύουσες Αστυνοµικές διατάξεις, τους εργατικούς νόµους, τις Συλλογικές
Συµβάσεις, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, κλπ.
Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα προληπτικά µέτρα ασφαλείας των
υλικών που προσκοµίζονται µέχρι τη χρησιµοποίηση τους, των µηχανηµάτων, των
µεταφορικών µέσων και γενικά του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων
µηχανικών και παντός τρίτου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις και
έχοντας µονοµερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια από τη µη καλή
εφαρµογή τους.
Σχετικά περί των µέτρων ασφαλείας ισχύουν τα οριζόµενα στο Π.∆. 1073/81, το Π.∆.
778/80 (ΦΕΚ 260Α), ο Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α), το Π.∆. 225/89 (ΦΕΚ 106Α), τα
άρθρα 47 και 48 του Ν. 2094/92 (ΦΕΚ 182Α), το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α), το άρθρο
39 του Ν. 1836/89, το άρθρο 24 του Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112Α), οΝ. 158/75 (ΦΕΚ
189Α) και εν γένει κάθε διάταξη σχετική.
Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήµατος παραµένει ο ανάδοχος µόνος υπεύθυνος
αστικά ή ποινικά και για ζηµιές και ατυχήµατα είτε στο προσωπικό του (εργάτες,
υπάλληλοι, κλπ) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε στις εγκαταστάσεις
των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω παράβασης ή
παράλειψης κατά την εφαρµογή των αναφεροµένων εδώ.
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόµενη καταβολή προστίµων ή
αποζηµιώσεων, έχοντας οπωσδήποτε και κάθε άλλη ποινική ή αστική ευθύνη που
προκύπτει από την εκτέλεση των έργων, ακόµη και αν το αποτέλεσµα αυτό δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψη του αναδόχου, αλλά σε τυχαίο γεγονός.
Αν όµως πέρα από όλα αυτά αποδιδόταν ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως στον
εργοδότη από τις παραπάνω αιτίες, τότε ο ανάδοχος έχει την ευθύνη απέναντι στον
εργοδότη για κάθε υλική ζηµιά (καταβολή αποζηµιώσεων, κλπ). Ο εργοδότης έχει το
δικαίωµα από τα χρήµατα που οφείλει στον ανάδοχο ή από τις εγγυητικές επιστολές
του έργου να επιδιορθώσει τις ζηµιές αυτές ή να αποδώσει σε αυτόν που έπαθε τη
βλάβη την απαιτούµενη χρηµατική αποζηµίωση για επανόρθωσή της.
Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήµατος παραµένει ο ανάδοχος µόνος υπεύθυνος
αστικά ή ποινικά και για ζηµιές και ατυχήµατα είτε στο προσωπικό του (εργάτες,
υπάλληλοι, κλπ) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε στις εγκαταστάσεις
των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω παράβασης ή
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παράλειψης κατά την εφαρµογή των αναφεροµένων εδώ.
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόµενη καταβολή προστίµων ή
αποζηµιώσεων, έχοντας οπωσδήποτε και κάθε άλλη ποινική ή αστική ευθύνη που
προκύπτει από την εκτέλεση των έργων, ακόµη και αν το αποτέλεσµα αυτό δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψη του αναδόχου, αλλά σε τυχαίο γεγονός.
Ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωµα να στραφεί κατ’ αυτού που έπαθε τη βλάβη, αν
νοµίζει ότι η επανόρθωση ή η αποζηµίωση που έλαβε ο τελευταίος από τον εργοδότη
είναι υπερβολική. Πάντως σε καµία περίπτωση δεν έχει το δικαίωµα να στραφεί κατά
της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Σε περίπτωση άρνησης του εργολάβου να λάβει µέτρα ασφαλείας που αφορούν τους
εργαζοµένους στο έργο ή τους περιοίκους ή τους διαβάτες, η Υπηρεσία µπορεί να
επιβάλει ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει άµεσα την εντολή της Υπηρεσίας για
άρση επικινδυνότητας, ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραµµα που έχει καταθέσει, σε
περίπτωση που η Υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο.
ΑΡΘΡΟ 17ο Προσωπικό – Μηχανολογικός Εξοπλισµός
Το έργο διευθύνεται εκ µέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο
αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την επίβλεψη, ή από τον ίδιο τον ανάδοχο σε
περίπτωση ατοµικής επιχείρησης που ορίζεται σαν επιβλέπων εκ µέρους του
αναδόχου Μηχανικός επί τόπου του έργου αποδεκτός εκ µέρους της Υπηρεσίας.
Σηµειώνεται ότι ισχύουν τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 138, 139 & 140 του Ν.
4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό για
την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση όλων των αναφεροµένων στο τιµολόγιο µελέτης
εργασιών καθώς και τυχόν νέων συµπληρωµατικών εργασιών. Το προσωπικό που θα
χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι ειδικευµένο και
πεπειραµένο για το είδος κάθε εργασίας. Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ζητήσει την
άµεση αποµάκρυνση οποιουδήποτε εργάτη, τεχνίτη, κλπ, εφόσον κατά τη κρίση της
αυτός δεν έχει τα απαιτούµενα κατά την επιστήµη και τη πείρα προσόντα για
κανονική εκτέλεση των εργασιών που έχουν αναληφθεί ή είναι απειθής, προκλητικός,
ερειστικός, κλπ.
Ο εργολάβος εάν αρνείται ή αναβάλλει την εκτέλεση της ενδεχόµενης
διαταγής της επιβλέψεως για αποµάκρυνση ορισµένου προσωπικού υπόκειται σε
ποινική ρήτρα (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) για κάθε ηµέρα που περνάει από
τη λήψη της σχετικής διαταγής. Ο έλεγχος που ασκείται από τον εργοδότη επί του
προσωπικού του αναδόχου, έχει σκοπό τη διασφάλιση της αποπεράτωσης των
τεχνικών κατασκευών κατά τον καλύτερο τρόπο και σε καµία περίπτωση δε µπορεί
να ερµηνευθεί ότι καθιστά συµµέτοχο τον εργοδότη στις οποιεσδήποτε παραβάσεις
του προσωπικού ή στις εκ της ακαταλληλότητας αυτού συνέπειες προς αυτό, προς
τρίτους ή τις κατασκευές.
ΑΡΘΡΟ 18ο Τρόπος εκτέλεσης των έργων
Όλες γενικά οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους όρους κλπ των
στοιχείων της εργολαβίας, τις τυχόν νόµιµες τροποποιήσεις αυτών, τα σχέδια
λεπτοµερειών που συντάσσονται από την επίβλεψη, τις γενικές αρχές άρτιας και
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επιµεληµένης εργασίας, τις οδηγίες της επίβλεψης, τους ισχύοντες κανονισµούς και
προδιαγραφές, τις εγκεκριµένες προδιαγραφές της µελέτης, καθώς και τους κανόνες
της τέχνης και της επιστήµης. Κάθε εργασία στις λεπτοµέρειες της θα εκτελείται
βάσει της ορισµένης στο τιµολόγιο περιγραφής που αφορά στο σχετικό άρθρο
εργασίας καθώς επίσης και της τεχνικής έκθεσης της µελέτης.
Για κάθε τι το οποίο δεν καθορίζεται µε ακρίβεια στα σχέδια κλπ στοιχεία της
εργολαβίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την εκτέλεση να ζητήσει
έγκαιρα έγγραφες οδηγίες και εντολές, οι οποίες µπορεί να αναγράφονται και στο
ηµερολόγιο του έργου. Επίσης, είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται απόλυτα
αποκαθιστώντας ή τροποποιώντας κάθε εργασία που διαπιστώνεται από τον εργοδότη
ως κακότεχνη.
Κάθε ζηµιά κατά την εκτέλεση των έργων θα επανορθώνεται µε δαπάνες του
αναδόχου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της επίβλεψης
για κάθε ενδεχόµενη τροποποίηση στη µελέτη ή στην εκτέλεση οποιασδήποτε
εργασίας, εφόσον αυτό έχει εγκριθεί από τον εργοδότη και ο ανάδοχος έχει
ειδοποιηθεί έγκαιρα γι’ αυτό.
Υπερσυµβατικές εργασίες που εκτελέσθηκαν χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας
δεν αναγνωρίζονται ούτε δηµιουργούν δικαίωµα πληρωµής για τον ανάδοχο. Για
ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και µέχρι
της οριστικής παραλαβής, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 155, 156, 157 &
159 του Ν. 4412/2016. Για τις ευθύνες του αναδόχου για ελαττώµατα που
διαπιστώνονται µετά την οριστική παραλαβή έχουν εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του
Αστικού Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 19ο Τροποποιήσεις
Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα έργα και
διαγράµµατα της εργολαβίας, χωρίς ο εργολάβος να αποκτά οποιοδήποτε δικαίωµα
αποζηµίωσης ή άρνησης να συµµορφωθεί εφόσον εννοείται πρόκειται για εργασίες
που δεν έχει αρχίσει η εκτέλεση τους. Αντίθετα ο εργολάβος δε µπορεί να κάνει
καµία µεταβολή στο έργο χωρίς έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας. Κάθε µεταβολή
που θα γίνει χωρίς έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας, βαρύνει αποκλειστικά τον
εργολάβο, ο οποίος οφείλει εφόσον πάρει τη σχετική εντολή να καθαιρέσει αυτές τις
εργασίες τροποποίησης χωρίς καµία αποζηµίωση.
Ο ανάδοχος πριν την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε
συσχετισµό και αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση
ασυµφωνίας, να ζητήσει έγκαιρα και εγγράφως από τον εργοδότη τη σχετική
διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την
έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να
εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της
µελέτης αυτής. Γενικά ισχύουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 156 του Ν. 4412/16.
Γενικά ισχύουν και τα οριζόµενα στα άρθρα 155 & 156 του Ν. 4412/16 ως και η
εγκύκλιος 37/95 (αρ. πρωτ. ∆ΜΕΟ/α/3429/11-9-1995)
ΑΡΘΡΟ 20ο Ώρες εργασίας
Μετά την αποπεράτωση κάθε επιµέρους εργασίας ο Ανάδοχος µε φροντίδα
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του και δαπάνη οφείλει να αποδώσει το χώρο απολύτως καθαρό και έτοιµο για
χρήση. Τα υλικά και εργαλεία του αναδόχου φυλάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου
σε περιφραγµένους χώρους µε επισήµανση για κάθε κίνδυνο. Μετά το πέρας των
εργασιών οι παραπάνω χώροι αποκαθίστανται στην αρχική τους µορφή και χρήση.
Για ορισµένα κατεπείγοντα έργα, µε σκοπό τη γρήγορη περαίωση ο εργολάβος είναι
υποχρεωµένος να εργασθεί υπερωριακά κατά τις Κυριακές και Εορτές, εφόσον
διαταχθεί γι’ αυτό έγγραφα από την Υπηρεσία µετά από σχετική άδεια από τις
αρµόδιες αρχές.
Καµία αξίωση του εργολάβου για πρόσθετη αποζηµίωση δε θα γίνεται αποδεκτή εξ
αιτίας του λόγου αυτού.
ΑΡΘΡΟ 21ο Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή
αναδόχους.
Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον
ανάδοχο

άλλους

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µη παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών
από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει
την εκτέλεση τους µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (π.χ. ικριώµατα κλπ) και να ρυθµίζει
τις εκτελούµενες από αυτόν εργασίες ούτως ώστε να µη παρεµποδίζεται η εκτέλεση
εργασιών από το κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες.
Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο οπών, φωλεών και
αυλάκων σε κατασκευές από σκυρόδεµα χωρίς την έγγραφη έγκριση του
επιβλέποντος µηχανικού.
Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε
οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την
αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµιά ή τη
φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. Σχετικά ισχύουν τα οριζόµενα από τις
διατάξεις των άρθρων 138, 139, 140 & 157 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 22ο Χρήση έργου ή τµήµατος του πριν τη προσωρινή ή
οριστική παραλαβή
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών του φυσικού
αντικειµένου, να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή τµήµα του, αν κατά τη κρίση του αυτή η
χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση).
Η παραπάνω 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 τη σύµβαση.
Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 23ο Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την
κατασκευή του έργου (ΣΑΥ και ΦΑΥ)
Εγκρίνουµε την ένταξη των κατωτέρω άρθρων στην Ε.Σ.Υ. κάθε έργου :
Κανονιστικές απαιτήσεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους
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νόµους, διατάγµατα αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται
µέσω της Υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των
εργαζοµένων.
1.
Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας
(ΣΟ∆ΑΥΕ)
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ
ορίζονται οι εξής:
1.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου
1.2 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.∆. 17/96,
Π.∆. 305/96, Π.∆. 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας και
συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας
γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο
Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για τη κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού
ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή
κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε
εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη ( Π∆ 95/99, Π∆ 17/96) από
το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του
επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π).
1.3. Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ
1.4. Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων
1.5. Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας . Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες
για:
•
Αναφορά ατυχήµατος
•
∆ιερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάση της νοµοθεσίας
•
Αντιµετώπιση έκτατης ανάγκης
•
Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας
•
Εκπαίδευση προσωπικού
•
Ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων
1.6. Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια
µελέτη προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης
ή της κατασκευής.
1.7.
∆ιαδικασίες 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.
1.8. Άλλες προβλέψεις
•
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το
αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε.
•
Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευση 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 τον
συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του
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ιατρού Εργασίας.
1.9.
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 Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης να
παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και συντάξει τον
τελικό Φ.Α.Υ
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε
(ΦΑΥ) 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 ΣΑΥ και ΦΑΥ στον ανάδοχο µαζί µε την τεχνική
µελέτη, αυτός υποχρεούται στην σύνταξη των αδαπάνως για το δηµόσιο.
2.
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:
2.1. 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 ΣΑΥ
2.2. Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
2.3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις
θέσεις εργασίας.
2.4. Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.
2.5. Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων.
2.6. Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών.
2.7. ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών
2.8.
Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες
διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωµάτων , αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων , ή
επιχωµάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος
2.9. Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου,
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου.
2.10. Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της
εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της
εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. Χ= 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.
2.11. Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να
αποφευχθούν
2.12. Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται
συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που
ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆. 305/96).
3.
3.1.
•
•
•

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής :
Γενικά:
Είδος έργου και χρήση αυτού
Ακριβή διεύθυνση του έργου
Αριθµό αδείας
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•
•
3.2.
•
•
•

στοιχεία του κυρίου του έργου
στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ
Στοιχεία από το µητρώο του έργου :
τεχνική περιγραφή του έργου
παραδοχές µελέτης
τα σχέδια “ως κατασκευάσθη”

3.3. 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 της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής,
καθαρισµού κ.λ.π. 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 κ.λ.π) στην πυρασφάλεια
κ.λ.π
3.4. 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 έκτατων γεγονότων
•
Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του
έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακινήτου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην
συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες
έκτατου περιστατικού κ.λ.π
•
Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για
την περιοδική συντήρηση του έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο
ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και είναι στην διάθεση των
ελεγκτικών αρχών. Η∆/σα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και
εφαρµογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ 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.
4. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ
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 την διαµόρφωση της προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 24ο Ασφαλίσεις έργου
Δεν προβλέπεται ασφάλιση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 25ο Προστατευτικές κατασκευές – Άδειες
Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση (κάθε σχετικής
δαπάνης περιλαµβανοµένης στο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος), προβεί στην
κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόµιση των υπό του Π.∆.
447/75 (ΦΕΚ 142Α/17-7-75), η εν ισχύει νεοτέρων, επιβαλλοµένων προστατευτικών
κατασκευών και περιφραγµάτων του εργοταξίου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, µε δικές του δαπάνες, εγκαταστήσει στο εργοτάξιο
άπαντα τα προβλεπόµενα υπό των όρων της υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/75
η εν ισχύει νεοτέρων.
Πριν από την έναρξη εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την
έκδοση κάθε Αδείας που επιβάλλει ο Νόµος, καθιστάµενος ουσιαστικά και

αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των εν ισχύει διατάξεων περί
εκτελέσεως των εργασιών.
∆έον επίσης, όπως µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των κατά Νόµο
απαιτουµένων στοιχείων και την εφαρµογή των από το Νόµο επιβαλλοµένων
µέτρων ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 26ο ∆ιεύθυνση έργων από τον ανάδοχο - προσωπικό αναδόχου υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων
26.1 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*.
26.1.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή
επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ.79), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).
26.1.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
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α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής
σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37
παρ.7).
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-1102, 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.8).
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).

----------------------------------------------------------------------------------------* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το
παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
** 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.
26.1.3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται
να τηρεί τα ακόλουθα :
26.1.3.1 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)
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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.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης
(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την
Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε
την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος
κατασκευής, ταυτόχρονη
εκτέλεση φάσεων
εργασιών,
πολιτική
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα
απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και
υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8).
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 Υγεία (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους
εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο
εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο 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 (αρ. 138 παρ.8).
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 αρ. (170 και 172).
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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.
26.1.3.2 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 :
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
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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).
26.1.3.3 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.
Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων
Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να
συσχετίζεται µε το Η Μ Α.
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε
αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται
παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα
του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του
ατυχήµατος.
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26.2 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των
εργασιών στο εργοτάξιο.
26.2.1 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 τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆
305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση
σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση
χώρων από
τους εργαζόµενους, πρόληψη-αντιµετώπιση πυρκαγιών &
επικίνδυνων εκρήξεων
ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆
1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10),
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).
26.2.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση
- εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες
κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
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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).
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.
26.2.3 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
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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 ).
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
:
26.2.4.1 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. 3009/2/21γ/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.
26.2.4.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ) Αντιστηρίξεις :
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Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8ασφάλεια 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 ).
26.2.4.3 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. 710), 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
).
26.2.4.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & 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.
26.2.4.5 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).
26.2.4.6 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).
26.2.4.7 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).
26.2.4.8 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»
A. ΝΟΜΟΙ
Β.
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Ν. 495/76
ΦΕΚ 337/Α/76 ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ
ΦΕΚ 128/Α/77
Ν. 1396/83
ΦΕΚ 126/Α/83 Π. ∆. 413/77
ΦΕΚ 20/Α/78
Ν. 1430/84
ΦΕΚ 49/Α/84
Π. ∆. 95/78
ΦΕΚ 47/Α/78
Ν. 2168/ 93
ΦΕΚ 147/Α/93 Π. ∆. 216/78
ΦΕΚ 193/Α/80
Ν. 2696/99
ΦΕΚ 57/Α/99
Π. ∆. 778/80
ΦΕΚ 260/A/81
Ν. 3542/07
ΦΕΚ 50/Α/07
Π. ∆. 1073/81
ΦΕΚ 106/Α/89
Ν. 3669/08
ΦΕΚ 116/Α/08 Π. ∆. 225/89
ΦΕΚ 31/Α/90
Ν. 3850/10
ΦΕΚ 84/Α/10
Π. ∆. 31/90
ΦΕΚ 31/Α/90
Ν. 4030/12
ΦΕΚ 249/Α/12 Π. ∆. 70/90
ΦΕΚ 38/Α/91
Π. ∆. 85/91
ΦΕΚ 180/Α/91
Π. ∆. 499/91
ΦΕΚ 220/Α/94
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Π. ∆. 395/94
ΦΕΚ 220/Α/94
ΥΑ 130646/84
ΦΕΚ 154/Β/84 Π. ∆. 396/94
ΦΕΚ 221/Α/94
ΚΥΑ 3329/89
ΦΕΚ 132/Β/89 Π. ∆. 397/94
ΦΕΚ 67/Α/95
ΚΥΑ 8243/1113/91
ΦΕΚ 138/Β/91 Π. ∆. 105/95
ΦΕΚ 268/Α/95
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 Π. ∆. 455/95
ΦΕΚ 212/Α/96
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 Π. ∆. 305/96
ΦΕΚ 94/Α/99
ΚΥΑ αρ. 8881/94
ΦΕΚ 450/Β/94 Π. ∆. 89/99
ΦΕΚ 241/Α/00
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93
ΦΕΚ 451/Β/93 Π. ∆. 304/00
ΦΕΚ 121/Α/04
ΥΑ 3009/2/21-γ/94
ΦΕΚ 301/Β/94 Π. ∆. 155/04
ΦΕΚ 227/Α/05
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΦΕΚ 73/Β/94
Π. ∆. 176/05
ΦΕΚ 159/Α/06
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΦΕΚ 978/Β/95 Π. ∆. 149/06
ΦΕΚ 268/Α/06
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΦΕΚ 677/Β/95 Π. ∆. 2/06
ΦΕΚ 212/Α/06
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96
ΦΕΚ
Π. ∆. 212/06
ΦΕΚ 145/Α/10
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
1035/Β/96
Π. ∆. 82/10
ΦΕΚ 97/Α/10
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99
ΦΕΚ 113/Β/97 Π. ∆. 57/10
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03
ΦΕΚ 987/Β/99
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03
ΦΕΚ
∆.
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ
ΚΥΑ αρ.6952/11
1186/Β/03
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
Π/208/12-9-03
ΥΑ 3046/304/89
ΦΕΚ 708/Β/03 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00
ΦΕΚ 420/Β/11 27/03
οικ/215/31-3-08
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000
ΦΕΚ 59/∆/89
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01
ΦΕΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01
1035/Β/00
6/08
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02
ΦΕΚ
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11
1176/Β/00
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΥΑ 21017/84/09
ΦΕΚ 686/Β/01 Σ.ΕΠ.Ε
Πυροσβεστική διάταξη 7,
ΦΕΚ 266/Β/01
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96
ΦΕΚ 16/Β/03
ΦΕΚ 905/Β/11
ΦΕΚ
1287/Β/09
ΦΕΚ 155/Β/96
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ΑΡΘΡΟ 27ο: ∆οκιµές εγκαταστάσεων
27.1.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αµέσως µετά την ολική αποπεράτωση των
εγκαταστάσεων, να εκτελέσει τις δοκιµές που προβλέπουν οι ισχύοντες
κανονισµοί, µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες. Οι δοκιµές αυτές θα
επαναλαµβάνονται έως ότου τα αποτελέσµατά τους θα ικανοποιούν τις
απαιτήσεις των προδιαγραφών, οπότε θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο
δοκιµών, που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο
και θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
27.1.2 Ο ανάδοχος οφείλει µετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από
την παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλλει
στην Επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες
χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που
εκτελέστηκαν απ’ αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρούνται στο
φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του
έργου.
27.1.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται τέλος, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων,
να διδάξει στο προσωπικό του έργου τη χρήση και τον χειρισµό των
εγκαταστάσεων.
27.1.4 Για όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπάρχουσες και νέες θα εκπονηθεί
παρουσία της επίβλεψης και θα κατατεθεί στην υπηρεσία Υ.∆.Ε. µε πλήρη
σχέδια κατόψεων ηλεκτρικών γραµµών και διαγραµµάτων καθώς και
ηλεκτρικού πίνακα. Σε περίπτωση µη κατάλληλης γείωσης είναι στην
υποχρέωση του αναδόχου για την βελτίωση της σε επιτρεπτά από τον νόµο
όρια.
ΑΡΘΡΟ 28ο: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
Σύµφωνα µε το άρθρο 138 του N. 4412/2016 ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος
να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύµβασης και τις σύµφωνες προς αυτή
και το νόµο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος έχει την
υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων µερών
του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της
µελέτης. Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο όργανο για συµπλήρωση
ή τροποποίηση των στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του
άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριµένων
συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν
δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα που έγιναν
χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση
µεταβολή επιφέρει µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται µόνο η αξία των
ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγµατι εκτελεστεί χωρίς να αποκλείεται
εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για
τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων και
καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση ο ανάδοχος
υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά,
µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα
µέσα.

37

Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.
Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να προβεί στην
τοποθέτηση ενηµερωτικής πινακίδας διαστάσεων 2,60Χ1,60 µ στερεωµένη σε
µεταλλική βάση. Η πινακίδα θα είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές της Περιφέρειας
και θα τοποθετηθεί σε χαρακτηριστική για το έργο θέση.
ΑΡΘΡΟ 29ο: Κατασκευαστικά σχέδια- Λήψη φωτογραφιών
1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, µετά την
αποπεράτωση του όλου έργου και ένα (1) τουλάχιστον µήνα πριν από την προσωρινή
παραλαβή του, να παραδώσει στην Υπηρεσία, διαµέσου του Επιβλέποντος
µηχανικού, µία σειρά σχεδίων σε χαρτί και ηλεκτρονικά σε dwg και µε την υπογραφή
του, όλων των έργων που εκτελέστηκαν, όπως αυτά κατασκευάστηκαν τελικά,
δηλαδή συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων και διορθώσεων, οι οποίες ίσως
έγιναν στα σχέδια που εγκρίθηκαν αρχικά .
2. Πριν από τη σύνταξη των παραπάνω σχεδίων, ο ανάδοχος πρέπει να
αναζητήσει από την Υπηρεσία πρόσθετες πληροφορίες σε ότι αφορά τις λεπτοµέρειες
των σχεδίων. Ειδικότερα, τα σχέδια πρέπει να περιλαµβάνουν τα παρακάτω :
α. Να σηµειώνονται επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των νέων υπογείων δικτύων, τα
παλιά υπόγεια δίκτυα που εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες
εκσκαφής για την τοποθέτηση των νέων δικτύων.
β. Όλες οι θέσεις αλλαγής κατευθύνσεως των νέων δικτύων θα εξαρτώνται από
σταθερά σηµεία.
γ. Η επισήµανση των πάσης φύσεως δικτύων θα γίνεται όπως προβλέπεται στις
αντίστοιχες προδιαγραφές του δικτύου, µε την ακόλουθη τροποποίηση: Το ενδεικτικό
σηµείο θα τοποθετείται παραπλεύρως του δικτύου σε απόσταση 40-60 εκ. θα φτάνει
µέχρι βάθος 70 εκ. και στην άνω επιφάνεια του θα σηµειώνεται εγχάρακτα µε βέλος,
η κατεύθυνση που βρίσκεται το δίκτυο.
δ. Στις θέσεις όπου τα νέα δίκτυα πέρασαν από φρεάτια ή σωληνώσεις
(υφιστάµενες ή νέες), θα γίνεται ιδιαίτερη υπόδειξη στο σχέδιο και µάλιστα εφόσον η
διάβαση των δικτύων είναι πολυδιαυλική θα καθορίζεται και θέση της σωλήνωσης από
την οποία πέρασε.
ε. Στην περίπτωση όπου λόγω στενότητας χώρου ή για λόγους οικονοµικούς,
νέο δίκτυο τοποθετήθηκε σε παλιό χαντάκι που επανασκάφτηκε, τότε στο σχέδιο εξ
εκτελέσεως θα παριστάνονται µε διαφορετική γραµµογραφία και τα δύο ή τρία δίκτυα,
η δε σχετική τους θέση
στο σχέδιο (δεξιό, αριστερό, µεσαίο) θα ανταποκρίνεται
στην πραγµατική σχετική θέση.
στ. Η κλίµακα των σχεδίων εξ εκτελέσεως των υπογείων δικτύων θα
καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έτσι ώστε τα σχέδια να είναι
ευανάγνωστα και να ανταποκρίνονται στον προορισµό τους.
3. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει, µαζί µε τα σχέδια από την εκτέλεση
πλήρεις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και στα Ελληνικά,
όπως και τεχνικά εγχειρίδια και καταλόγους ανταλλακτικών σε πέντε (5) αντίτυπα, των
Μηχανηµάτων που τυχόν εγκαταστάθηκαν από αυτόν και για κάθε µι θέση.
4. Σε περίπτωση αµέλειας του αναδόχου για την εκτέλεση αυτής της
υποχρέωσης η Υπηρεσία προβαίνει στην εκτέλεσή της σε βάρος και για λογαριασµό
του αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης µε µέριµνα και δαπάνη του, στη λήψη,
επεξεργασία και παράδοση στην Υπηρεσία:, δύο αντιτύπων και του αρνητικού,
σειράς εγχρώµων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του Έργου, παραγωγής
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υλικών και εκτέλεσης δοκιµών.
Η ολοκλήρωση και η παράδοση των παραπάνω πρέπει να γίνει πριν από την έκδοση
της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 30ο: Κρατήσεις
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα
αυτά, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου
53 παρ. 7 περ. θ' του
ν. 4412/2016 και
της
υπ'
αριθμ. ΔΝΣγ/οικ .42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόφασης
του
Υπουργού
Υποδομών
και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ
της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ .Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ.
θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης
του
Υπουργού
Υποδομών
και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης
ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 31ο: Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου σε κάθε
δημόσιο έργο (Κατασκευή ή και Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισμός
δημοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις
διατάξεις των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/
24.7.2001 (Β΄ 1013 ), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Την ποιότητα των δημόσιων έργων
αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 94), β) ΔΕΕΠΠ/
οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων, γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δ) ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/
27.01.2009).
Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών,
περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι
σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον
τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες
συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας.
Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα
εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των
εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους.
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Η επίβλεψη της εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των
Σχεδίων ελέγχων και δοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων
και δοκιμών, μπορεί να ανατίθενται σε διαπιστευμένους φορείς Επιθεώρησης –
Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 για συστήματα
διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 κατ΄ ελάχιστο στο πεδίο εφαρμογής ΕΑ 28
στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήματα διαχείρισης
περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001, για συστήματα υγείας και ασφάλειας στην
εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Καστοριά …-….-2022

Καστοριά …-….-2022

Καστοριά ….-…-2022

Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε.Σ.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

Βασιλική Σιδηροπούλου
Πολιτικός Μηχανικός Α΄

Στέλιος Κοτσάκος
Πολιτικός Μηχανικός Α΄

Βασιλική Σιδηροπούλου
Πολιτικός Μηχανικός Α΄
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