
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΛΕΣ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΒΟΥΓΑ, ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ 

∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ   

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΟΜΗΣΗΣ   

   

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 66/2015 

ΓΕΝ ΙΚΗ  -  Ε Ι∆ ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

1.1. Στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων διατυπώνονται οι όροι σύµφωνα µε τους οποίους θα γίνει από τον ανάδοχο η 

εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών, σύµφωνα µε την µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για το έργο: Ε-

ΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΛΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΒΟΥΓΑ, ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ. 

1.2. Συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι η προκύπτουσα από τον Προϋπολογισµό προσφοράς του αναδόχου. 

Στο ποσό αυτό θα προστίθεται ο Φ.Π.Α (23%) που βαρύνει τον κύριο του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το όλο έργο θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών έργων, την υπ΄ αριθµ…… 

µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις αναφερόµενες στα άρθρα της ∆ιακήρυξης της δηµοπρασίας ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η υποβολή προσφοράς στην ∆ηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφτεί και πλήρως 

ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής 

αυτού, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσης πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων 

εκσκαφής, τις µεταφορές, την διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γέ-

νει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις συνήθως επικρατούσες µετεωρολογικές συνθή-

κες, τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης νερών, ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στο τόπο του έργου, την διαµόρφωση 

και κατάσταση του εδάφους, του είδους, την ποιότητα και ποσότητα των υπαρχόντων στην περιοχή κατάλληλων εκµεταλ-

λεύσιµων υλικών, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και 

κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέµατα που µε οποιοδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις 

ενέργειες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

Παράλειψη του αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύµβασης, δεν τον 

απαλλάσσει από τις ευθύνες για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.1. Σε περίπτωση που θα παρουσιάζονται διαφορές για ένα και το αυτό θέµα µεταξύ των συµβατικών στοιχείων, επικρατεί 

η σειρά προτεραιότητας αναγραφής για κάθε ένα από τα αµφισβητούµενα στοιχεία, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της 

∆ιακήρυξης. 

4.2. Ο εργολάβος υποχρεούται να εκπονήσει και να προσκοµίσει οποιαδήποτε µελέτη   αφορά το συγκεκριµένο έργο 

και πιθανόν να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του. Επίσης είναι υποχρεωµένος να προβεί στην έκδοση ό-

λων των απαιτούµενων αδειών που πιθανόν να απαιτηθούν.  Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να συντάξει 

το οποιοδήποτε σχέδιο απαιτηθεί για την άρτια εκτέλεση του έργου. 

4.3. Ο εργολάβος υποχρεούται στην πιστή εφαρµογή των εγκεκριµένων στοιχείων της µελέτης του έργου καθώς και αυτών 

που καθορίζονται στα τεύχη, και δεν δικαιούται χωρίς προγενέστερη έγγραφη εντολή του εργοδότη καµία τροποποίηση 

αυτών. 
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4.4. Ο εργολάβος υποχρεώνεται πριν την εφαρµογή των σχεδίων να προβαίνει στον συσχετισµό και αριθµητικό έλεγχο των 

αναγραφόµενων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών οφείλει να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως από τον εργο-

δότη την σχετική διόρθωσή τους. 

4.5. Σε περίπτωση επείγουσας βλάβης, θα πρέπει ο ανάδοχος να επισκέπτεται µέσα σε χρονικό διάστηµα 24 ωρών τον 

προς επισκευή χώρο, να γνωµοδοτεί για τον τρόπο επισκευής της βλάβης και να προβαίνει στις απαιτούµενες επισκευές 

άµεσα και µε απόλυτη προτεραιότητα, έναντι των υπολοίπων προγραµµατισµένων εργασιών. 

4.6. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των σχεδίων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία υπό τον όρο της ειδο-

ποίησης του εργολάβου περί αλλαγής και της έγκαιρης χορήγησης των νέων σχεδίων. Ο εργολάβος δεν δικαιούται καµία 

αποζηµίωση για την αλλαγή αυτή. 

4.7.  Επίσης, µέσα σε προθεσµία (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος θα προσκοµίσει 

σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ. 4 του Ν 3669/08 ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor’s all 

risk) ασφαλιστική κάλυψη του έργου µιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών  εταιρειών που µπορούν σύµφωνα µε 

την Ελληνική νοµοθεσία να ασφαλίζουν τέτοια έργα. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου θα είναι ίσο µε τον 

προϋπολογισµό του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο µέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

5.1. Η σύµβαση για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΛΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΒΟΥΓΑ, ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ, θα γίνει  µε 

βάση την απόφαση για έγκριση της δηµοπρασίας και για συνολικό χρηµατικό ποσό, αυτό που θα προκύψει από την ∆η-

µοπρασία. 

5.2. Ο διαγωνιζόµενος υπέρ του οποίου κατακυρώνεται η δηµοπρασία, µετά την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της έγκρισης της 

∆ηµοπρασίας, καλείται για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης σε 30 ηµέρες, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη εγ-

γυητική επιστολή. 

5.3. Σε περίπτωση στην οποία ο µειοδότης δεν εµφανιστεί µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή δεν προσκοµίσει τις απαι-

τούµενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση συµµετοχής του στην δη-

µοπρασία, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.∆. 609/85 όπως ισχύει µε 

την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. Εκτός από την µη εµφάνιση του µειοδότη, συνιστά λόγο για έκπτωση και η µη εµπρό-

θεσµη προσκόµιση της απαιτούµενης για την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης (άρθρο 27 Π.∆. 609/85) 

όπως ισχύει µε την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

5.4. Η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο θα γίνει ταυτόχρονα µε την υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 36 

παρ. 2 του Π.∆/τος 609/85 όπως ισχύει µε την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση από τον ανάδοχο του έργου, εγγύησης καλής εκτέλεσης, η 

οποία ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.4281/2014 αρ.157 

6.2. Συµπληρωµατική εγγύηση, καλής εκτέλεσης απαιτείται και για κάθε µεταγενέστερη αύξηση του χρηµατικού αντικειµένου 

της σύµβασης κατά το αυτό ποσοστό της προηγούµενης παραγράφου, υπολογιζόµενης στο ποσό της αύξησης. Η συµπλη-

ρωµατική αυτή εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο στην διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. 

6.3. H εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. 

6.4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των παραπάνω παραγράφων 6.1 και 6.2 καλύπτουν στο σύνολό τους την πιστή εφαρ-

µογή όλων των όρων της σύµβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του Αναδόχου, που θα προκύ-

ψει εξ αιτίας του έργου. 

6.5. Το σύνολο της εγγύησης των παραγράφων 6.1 και 6.2 µειώνεται κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων, κατά 

ποσοστό 5% επί της αξίας των επιµετρηθεισών εργασιών, των οποίων η επιµέτρηση εγκρίθηκε από την Υπηρεσία. 
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6.6. Οι υπόλοιπες εγγυήσεις αποδίδονται µετά από έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και την σύνταξη του 

τελικού λογαριασµού. Πριν από αυτήν επιτρέπεται αποδέσµευση µέρους των παραπάνω εγγυήσεων µετά την συντέλεση 

προσωρινής παραλαβής και την σύνταξη του τελικού λογαριασµού. Πριν από αυτή επιτρέπεται αποδέσµευση µέρους των 

παραπάνω εγγυήσεων µετά την συντέλεση προσωρινής παραλαβής µετά από αίτηση του Αναδόχου και εφ΄ όσον κριθεί ότι 

οι αποµένουσες εγγυήσεις εξασφαλίζουν τα συµφέροντα του κυρίου του έργου και µέχρι του 40 % της αρχικής εγγύησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

7.1. Για τη αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται µέγιστη προθεσµία  ΠΕΝΤΕ (05) ΜΗΝΩΝ που θα αρχίζει από την ηµε-

ροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Στο χρόνο αυτό περιλαµβάνονται και οι χρόνοι για τις δοκιµές του έργου. 

Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται παρά µόνο για λόγους ευθύνης του εργοδότη. Η παράταση αυτή 

χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆/τος 609/85 άρθρο 36. όπως ισχύει µε την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία εντός 10 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης πρόγραµµα 

εκτέλεσης του έργου (χρονοδιάγραµµα). Η Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις σ΄ 

αυτό εάν το κρίνει συµφέρον για το έργο. 

Το πρόγραµµα, θα αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, και θα καλύπτει όλες τις αναγκαίες για την εκτέ-

λεση του έργου δραστηριότητες. 

7.2. Το παραπάνω χρονικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου, µετά την έγκρισή του από την Υπηρεσία, γίνεται υποχρεωτι-

κό για τον ανάδοχο, που υποχρεούται στην πιστή εφαρµογή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 609/85 άρθρο 32, 

όπως ισχύει µε την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.. 

7.3. Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία του έργου µε απόλυτη ακρίβεια. 

Για τον σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια µε ή χωρίς υπερωρίες, ως 

και η δυνατότητα εργασίας σε ηµέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή ή νυχτερινή ερ-

γασία θα βαρύνει τον ανάδοχο, χωρίς καµία απαίτηση οποιασδήποτε αποζηµιώσεως. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωρια-

κή ή νυχτερινή απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν µε µέριµνα και έξοδα αναδόχου. 

Η Υπηρεσία θα συνηγορήσει στις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες για την χορήγηση τέτοιων αδειών. 

7.4. Μετά την περαίωση της προθεσµίας του έργου ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση για πα-

ροχή βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση του έργου για 

τους επόµενους 15 µήνες από την ηµεροµηνία της βεβαιούµενης περαίωσής του κατά τις διατάξεις του σχετικού άρθρου 54 

του Π.∆/τος 609/85, όπως ισχύει µε την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

Στην περίπτωση που ο εργολάβος δεν εκπληρώνει τις από την σύµβαση υποχρεώσεις του ή δεν συµµορφώνεται µε τις 

εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, µπορεί να κηρυχθεί υποχρεωτικά έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 

609/85 άρθρο 47, όπως ισχύει µε την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

10.1. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσµίας παράδοσης του έργου µε υπαιτιότητα του αναδόχου, ισχύουν οι ποινικές 

ρήτρες που καθορίζονται από το άρθρο 36 του Π.∆. 609/85, όπως ισχύει µε την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

10.2. Οι λόγω υπέρβασης προθεσµιών επιβαλλόµενες ποινικές ρήτρες, κρατούνται από τις πιστοποιήσεις πληρωµής του 

αναδόχου χωρίς ιδιαίτερη διατύπωση. 
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ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

11.1. Αν µετά την απαίτηση της Υπηρεσίας και σε ειδικές µόνο περιπτώσεις παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, ή 

µη εκτέλεση συµβατικών, θα εφαρµόζεται ανάλογα, το άρθρο 43 του Π.∆. 609/85, όπως ισχύει µε την κωδικοποίηση του 

Ν.3669/08. 

11.2. Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται όπως ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του Π.∆. 609/85, 

όπως ισχύει µε την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

11.3. Στις νέες τιµές θα εφαρµοστεί η τεκµαρτή έκπτωση που προκύπτει από την δηµοπρασία και θα προστεθεί ΓΕ & ΟΕ 

18%. 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Για την αναθεώρηση εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Νόµου 1418/84 και του άρθρου 41 του Π.∆/τος 609/85, 

όπως ισχύει µε την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

13.1. Οι  οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών προδιαγραφών των επί µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των 

εργασιών (τρόπος εκτέλεσης των κατασκευών, επί µέρους διαστάσεις κλπ), που θα δοθούν στον Ανάδοχο, δεν τον απαλ-

λάσσουν από την υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση διαφόρων ειδών κατασκευών που 

συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία ή εγκατάσταση του έργου. 

13.2. Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια λεπτοµερειών ή 

από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα έργου 

(όπως π.χ πλακοστρώσεις, ράµπες, φυτεύσεις, επιχρίσµατα κλπ) πρέπει να είναι άρτιο, και αρµονικό ως προς την έµµεση 

σύνδεσή του µε το περιβάλλον. 

13.3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής ο ανάδοχος υποχρεούται στην συµ-

πλήρωση ή επανόρθωση στον χρόνο που θα ορίζει η Υπηρεσία, αλλιώς ή Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε 

βάρος και για λογαριασµό του άνευ ετέρου και µε τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 

Γενικά θα ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 46 και 47 του Π.∆/τος 609/85, όπως ισχύει µε την κωδικοποίηση του 

Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Η πραγµατοποίηση των πληρωµών προς τον εργολάβο θα γίνεται τµηµατικά και µε βάση πιστοποιήσεις και λογαριασµούς 

που θα συντάσσονται και θα ελέγχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.∆/τος 609/85, όπως ισχύει µε την 

κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Ο τελικός λογαριασµός εκδίδεται βάση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής από-

φασης αυτού. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά για την έκδοση εξοφλητικού λογαριασµού, αντίτυ-

πα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σ' αυτόν. Πριν από την θεώρηση του τελικού λογαριασµού καθώς και όλων των 

ενδιάµεσων λογαριασµών, ο ανάδοχος πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρµόδιου Υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α. και λοιπών 

Ταµείων ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές µε την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.∆/τος 609/85, όπως ισχύει µε την κωδικοποίη-

ση του Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως δηλώσει τον τόπο και την διεύθυνση της επιχείρησης κατά την διάρκεια των έργων προκε-

ιµένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4 του Π.∆/τος 

609/85, όπως ισχύει µε την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 
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ΑΡΘΡΟ 17: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

17.1 Όλα τα υλικά κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώµα-

τα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι κατά προτίµηση από την εγχώρια βιοµηχανία και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µε εξαίρε-

ση εκείνα που δεν προσφέρονται στην Ελλάδα. 

17.2 Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύ-

οντες κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, Εµπορίου και Ενέργειας-Έρευνας και Τεχνολογίας, κα-

θώς επίσης και µε συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, άριστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρµοδίου ορ-

γάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση, την ανταπόκριση 

στις προδιαγραφές κ.λ.π. 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

18.1. Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας, ποιότητας, ο ανάδοχος είναι υποχ-

ρεωµένος να συµµορφωθεί πλήρως µε τις διατάξεις του Ελληνικού Κανονισµού Σκυροδέµατος και του Κανονισµού Τεχνο-

λογίας Σκυροδέµατος, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα καθώς και µε τον κανονισµό που θα ισχύει κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

18.2. Η ανάµιξη των υλικών σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό αναµικτήρα. 

18.3. Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων της κατασκευής θα γίνεται µε χρήση δονητών, 

χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου λόγω χρήσης δονητών, η οποία θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στις συµβατικές 

τιµές µονάδας εργασιών. 

18.4. Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελούνται δοκιµές αντοχής µε λήψη δοκιµών κατά την διάστρωσή του µε δα-

πάνες του αναδόχου. 

18.4.1 Η λήψη των δοκιµιών θα πραγµατοποιείται µε δαπάνες του αναδόχου µε την παρουσία και της οδηγίες της επίβλε-

ψης και θα είναι µε αναλογία βάση των κυβικών σκυροδέµατος όπως επιβάλλεται από τον ισχύοντα κανονισµό σκυροδέµα-

τος. 

18.4.2 Η συµπύκνωση των δοκιµιών θα γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο µε την εφαρµοσµένη στο έργο. 

18.4.3 Η θραύση των πιο πάνω δοκιµίων θα γίνεται σε πιστοποιηµένα εργαστήρια  µε δαπάνες του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 19 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΘΟΡΩΝ ΚΛΠ. ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να µην παρακωλύσει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται 

από τον κύριο του έργου σε εργασίες µη περιλαµβανόµενες στην σύµβασή του. 

ΑΡΘΡΟ 20 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

20.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προβεί στην λήψη των απαραίτητων µέτρων 

ασφαλείας (αντιστήριξης, προστασίας γειτονικών κατασκευών κλπ.) όπως αυτά προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 

34 του Π.∆/τος 609/85, όπως ισχύει µε την κωδικοποίηση του Ν.3669/08  από το ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου και όλης της σχετικής 

νοµοθεσίας όπως ισχύει σήµερα. 

Η δαπάνη αυτή περιλαµβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων οφέλους κλπ. 

20.2  Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάει µε δαπάνη του τα παραδιδόµενα από τον κύριο του έργου προς χρήση ή ενσω-

µάτωση µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά κλπ. Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, 

θάλαµοι διαµονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε µέριµνα, 

δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες αρχές. 
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20.3 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται µε δαπάνες του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τµήµατος έργου, να αφαι-

ρέσει και αποµακρύνει γύρω από το έργο και γενικά από το εργοτάξιο, κάθε απαιτηθείσα προσωρινή εγκατάσταση προβλε-

πόµενη από το προηγούµενο της παρούσας, τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά πλεονάζοντα, 

χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ. να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο κλπ., το οποίο θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία π.χ. των κτιρίων, να ισοπεδώσει τους 

χώρους, στους οποίους ήταν αποτεθειµένα ή εγκατεστηµένα κλπ. να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές, 

όσο και τους πέριξ χώρους του εργοταξίου και γενικά να µεριµνήσει για κάθε τι που απαιτείται για την παράδοση του έργου 

και την εύρυθµη λειτουργία του σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης ή των προδιαγραφών της παρούσας. 

20.4 Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, όταν δεν υπάρχει λόγος, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, και στην άρση 

(καθαίρεση, αποκόµιση κλπ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών 

και παραγωγής υλικών) ή επιβλήθηκε από οποιονδήποτε λόγο, προς αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων 

κλπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, 

καθώς και αποµάκρυνση περιφραγµάτων και εργοταξίων. 

Εάν µέσα σε δέκα µέρες από την έγγραφο υπόµνηση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν προβεί στην έναρξη και µέσα σε 

εύλογη προθεσµία περαίωση των παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου και εκπίπτεται η δαπά-

νη από την πρώτη πληρωµή, ενώ δεν βεβαιώνεται και η εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου ή τµήµατος αυτού για τον λόγο 

αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

21.1. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από ειδικευµένο προσωπικό κατά τρόπο ά-

µεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.∆/τος 609/85 όπως ισχύουν µε 

την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.  

21.2. Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών και µέχρι της οριστικής παραλαβής, εφαρµόζον-

ται οι διατάξεις του άρθρου 46 του Π.∆/τος 609/85, όπως ισχύει µε την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 22 : ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου 

απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σ' αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές διαφόρων Αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα 

µέτρα ελέγχου και ασφάλειας κλπ. 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

23.1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Π.∆/τος 609/85, όπως 

ισχύει µε την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

23.2. Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλλει για έλεγχο λεπτο-

µερή διαγράµµατα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχετική τοµή, όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σηµειώνονται οι 

διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελουµένων τµηµάτων, είτε είναι εµφανή είτε αφανή. 

23.3. Οι επιµετρήσεις που θα συντάσσονται και θα συνοδεύουν τις πιστοποιήσεις θα είναι σύµφωνες µε το άρθρο 38 του 

Π∆ 609/85, όπως ισχύει µε την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

23.4. Για τις αφανείς εργασίες των διακριτών τµηµάτων του έργου που ενσωµατώνονται συµβατικά σε αυτό, θα καταρτίζον-

ται κατά τον χρόνο ολοκλήρωσή τους, πρωτόκολλα αφανών εργασιών όπου θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέστηκαν σύµ-

φωνα µε τις προδιαγραφές και την µελέτη, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π.∆/τος 609/85), όπως ισχύει µε 

την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 24 : ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

24.1. Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.1418/84 και του Π.∆ 609/85, όπως ισχύει µε την κωδικοποίη-

ση του Ν.3669/08, καθώς και των συµβατικών τευχών, τόσο για την εφαρµογή, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των 
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έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον 

ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη. 

24.2. Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιµοποιήσει και 

την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγρα-

φών και των λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ*.  

 

25.1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσί-
ας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε   να   εξαλείφονται   ή   να   
ελαχιστοποιούνται   οι   κίνδυνοι   ατυχηµάτων   ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 
κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9),  Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7),  Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα συµβεί κατά την εκτέλεση 
των εργασιών και οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα ασφαλείας για την προστασία του προ-
σωπικού, των µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων, διερχοµένων πεζών και αυτοκινήτων κλπ. Για 
την επίτευξη των ανωτέρω µέτρων ασφαλείας ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει 
Τεχνικό Ασφαλείας και Συντονιστή Ασφαλείας ο οποίος θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για 
την εφαρµογή των προαναφερθέντων µέτρων.  

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

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα 

σχετικά µέτρα  Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7).  

β.  Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως 

αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-

02,   στο   χρονοδιάγραµµα   των   εργασιών,   καθώς   και   τις   ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπρο-

σαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / 

εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύ-

νει 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 ελληνι-

κής 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 εξειδικε-

υµένη εταιρεία).  

 

25.3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :  

25.3.1  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 γνωστο-

ποίηση, 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  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*  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.  
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υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτη-

µα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.  

β.    Να  ακολουθήσει  τις  υποδείξεις /  προβλέψεις  των  ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν  τµήµα  της  τεχνικής  µελέτης  του  

έργου  (οριστικής  ή  εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕ-

ΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο  Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  

γ.  Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και  να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει 

ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία  που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε  

την  κατασκευαστική  του  δυσκολία,  τις  ιδιαιτερότητές  του,  κλπ (µέθοδος κατασκευής,   ταυτόχρονη   εκτέλεση   φάσεων   

εργασιών,   πολιτική   ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).  

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της 

εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας 

και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο 

Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ∆Ι-

ΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.  

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).  

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους  και  για  τα  άλλα  εµπλεκό-

µενα  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.3669/08 (αρ. 37 και 182).  

2.  Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :  

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην κα-

τασκευή.  

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.3669/08  αρ. (73  και 75).  

4.  Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και  το συνοδεύει καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και 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.  
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25.3.2  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 σύµφω-

να 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 εργαζόµε-

νους, 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 επιχείρη-

σης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότη-

τες.  

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιεί-

ται 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 εκτίθεν-

ται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός 

ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.  

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση 

εργασίας.  

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 

παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή 

στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των  οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του 

Ν.3850/10.  

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.  

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των 

αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).  

Τα  µέτρα  που  λαµβάνονται  για  την  αποτροπή  επανάληψης  παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδε-

ίξεων 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).  

25.3.3  Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο  Ηµερολόγιο  Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προ-

τέρων 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 Ερ-

γασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχ-
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ρεους 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.  

25.3.4 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 σελί-

δα του ΣΑΥ.  

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται  και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.  

 

25.4.  Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.  

25.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα  ασφάλειας 

και υγείας :  

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σή-

µανση  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   & επικίν-

δυνων    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 : προστα-

τευτικά   κράνη,   µπότες   ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµε-

ρώσει 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. ο-

ικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  

25.4.2   Εργοταξιακή   σήµανση  -   σηµατοδότηση,   συστήµατα   ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση  

υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ  

Ο ανάδοχος υποχρεούται :  

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχηµάτων 

από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :  

-  Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι:  

«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  
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-  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 κυκλοφο-

ρία 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.  

25.4.3  Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2).  

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών   και   διακίνη-

σης   υλικών),   των   ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπ-

λισµού  εργασίας (ζώνες  ασφαλείας  µε  µηχανισµό  ανόδου  και  καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : 

Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 

304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 

304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής  στοιχεία :  

1.  Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας  

2.  Άδεια κυκλοφορίας  

3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

4.  Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ,   παρ. 8.1.γ και 8.2) 

και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II,   παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος  συνοδεύει τον χειριστή.  

6.  Βεβαίωση   ασφαλούς   λειτουργίας   του   εξοπλισµού   εργασίας  (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, 

καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το 

Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  

7.   Πιστοποιητικό  επανελέγχου  ανυψωτικού  µηχανήµατος,  οδηγίες  χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρη-

σης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).  
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25.5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία 
τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας 

και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των  εργασιών του εκτελούµενου έργου.  

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :  

25.5.1  Κατεδαφίσεις :  

Ν 495/76,  Π∆ 413/77,  Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104),  ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. 

Φ.28/18787/1032/00,  Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.  

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

Ν. 495/76,  Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), 

ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ  Φ.28/18787/1032/00,  Ν. 2168/93,  Π∆ 396/94 (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ 

3009/2/21-γ/94,    ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94    και    οι    τροπ.    αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12,  παραρτ. IV µέρος Β  τµήµα  ΙΙ παρ. 10 ).  

25.5.3  Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε  ύψος, Εργασίες σε στέγες.  

Π∆ 778/80,   Π∆ 1073/81 (αρ.34-44),    Ν.1430/84 (αρ. 7-10),   ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ).  

25.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες  

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  Πυροσβεστική  ∆ιά-

ταξη 7  Απόφ.7568  Φ.700.1/96,  ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.  

25.5.5  Κατασκευή  δοµικών  έργων (κτίρια,   γέφυρες,   τοίχοι   αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 πα-

ραρτ. IV  µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).  

25.5.6  Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.  

(Σήραγγες  κυκλοφορίας  οχηµάτων,  αρδευτικές  σήραγγες,  υπόγειοι  σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που 

εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 

µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)  

Ν.495/76,  Π∆ 413/77,  Π∆ 225/89,  ΚΥΑ 3329/89  και  η  τροπ.  αυτής :  ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,  

Ν.2168/93,  Π∆ 396/94 (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροπ.  αυτής  : ΥΑ  

Φ.6.9/13370/1560/95  και  ΥΑ  

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94,  Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β 

τµήµα ΙΙ παρ.10).  

25.5.7   Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα  

(Υποθαλάσσιες   εκσκαφές,   διαµόρφωση   πυθµένα   θαλάσσης,   κατασκευή προβλήτας κλπ  µε χρήση πλωτών ναυπη-

γηµάτων 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).  
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25.6.  Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που  περιλαµβάνουν  τα  απαιτού-
µενα  µέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  στο εργοτάξιο.  

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ : 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
 
Α. ΝΟΜΟΙ 

Ν.  495/76 

Ν.  1396/83 

Ν.   1430/84 

Ν.   2168/93 

Ν.   2696/99 

Ν.   3542/07 

Ν.   3669/08 

Ν.   3850/10 

Ν.   4030/12 

 

 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Π.∆.   413/77 

Π.∆.   95/78 

Π.∆.   216/78 

Π.∆.   778/80 

Π.∆.   1073/81 

Π.∆.  225/89 

Π.∆.   31/90 

Π.∆.   70/90 

Π.∆.   85/91 

Π.∆.   499/91 

 

 

 

 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΚΥΑ  αρ. 8881/94 

ΥΑ  αρ.οικ.  31245/93 

 

ΥΑ   3009/2/21-γ/94 

ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94 

 

ΥΑ   3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

ΥΑ αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΚΥΑ αρ. οικ. 16289/330/99 

 

ΦΕΚ   337/Α/76 

ΦΕΚ   126/Α/83 

ΦΕΚ     49/Α/84 

ΦΕΚ   147/Α/93 

ΦΕΚ   57/Α/99 

ΦΕΚ   50/Α/07 

ΦΕΚ   116/Α/08 

ΦΕΚ   84/Α/10 

ΦΕΚ   249/Α/12 

 

 

 

ΦΕΚ   128/Α/77 

ΦΕΚ   20/Α/78 

ΦΕΚ   47/Α/78 

ΦΕΚ   193/Α/80 

ΦΕΚ   260/Α/81 

ΦΕΚ   106/Α/89 

ΦΕΚ   31/Α/90 

ΦΕΚ   31/Α/90 

ΦΕΚ   38/Α/91 

ΦΕΚ   180/Α/91 

 

 

 

 

 

 

ΦΕΚ   450/Β/94 

ΦΕΚ   451/Β/93 

 

ΦΕΚ   301/Β/94 

ΦΕΚ   73/Β/94 

 

ΦΕΚ   978/Β/95 

ΦΕΚ   677/Β/95 

ΦΕΚ   1035/Β/96 

ΦΕΚ   113/Β/97 

ΦΕΚ   987/Β/99 

 

Π. ∆.    395/94 

Π.∆.     396/94 

Π.∆.   397/94 

Π.∆.   105/95 

Π.∆.   455/95 

Π.∆.   305/96 

Π.∆.   89/99 

Π.∆.   304/00 

Π.∆.   155/04 

Π.∆.   176/05 

Π.∆.   149/06 

Π.∆.   2/06 

Π.∆.   212/06 

Π.∆.   82/10 

Π.∆.   57/10 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΥΑ   130646/84 

ΚΥΑ   3329/89 

ΚΥΑ   8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οι.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93 

 

 

 

 

 

∆.  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  27/03 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  6/08 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Ε.Π.Ε. 

 

ΦΕΚ   220/Α/94 

ΦΕΚ   220/Α/94 

ΦΕΚ   221/Α/94 

ΦΕΚ   67/Α/95 

ΦΕΚ   268/Α/95 

ΦΕΚ   212/Α/96 

ΦΕΚ   94/Α/99 

ΦΕΚ   241/Α/00 

ΦΕΚ   121/Α/04 

ΦΕΚ   227/Α/05 

ΦΕΚ   159/Α/06 

ΦΕΚ   268/Α/06 

ΦΕΚ   212/Α/06 

ΦΕΚ   145/Α/10 

ΦΕΚ   97/Α/10 

 

 

ΦΕΚ   154/Β/84 

ΦΕΚ   132/Β/89 

ΦΕΚ   138/Β/91 

ΦΕΚ   187/Β/93 

ΦΕΚ   765/Β/93 

 

 

 

 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠΠ/208/12-9-
03 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-
3-08 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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ΚΥΑ αρ. οικ. 15085/593/03 

ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03 

ΚΥΑ  αρ.6952/11 

ΥΑ  3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 

ΥΑ ∆ΜΕΟ/Ο/613/11 

ΥΑ  21017/84/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7,   

Απόφ.  7568.Φ.700.1/96 

 

ΦΕΚ   1186/Β/03 

ΦΕΚ   708/Β/03 

ΦΕΚ   420/Β/11 

ΦΕΚ   59/∆/89 

ΦΕΚ   1035/Β/00 

ΦΕΚ   1176/Β/00 

ΦΕΚ   686/Β/01 

ΦΕΚ   266/Β/01 

ΦΕΚ   16/β/03 

ΦΕΚ   905/Β/11 

ΦΕΚ   1287/Β/09 

 

ΦΕΚ   155/Β/96 

 

     

 

 

 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015           

 

                        

 

 ΟI   ΣΥΝΤΑΞΑNTEΣ                                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ                                                                Η   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                              ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΟΜΗΣΗΣ 

 

  

 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΞΕΝΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 

                  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                                                                        

                                                        


