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ΑΡΘΡΟ   1 
Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων  (Ε.Σ.Υ.) 

Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των ειδικών και τεχνικών όρων 
σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες 
τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και διαγράμματα που έχουν εγκριθεί καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της Διευθύνουσας το έργο 
Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 1122ΟΟ   ΥΥπποοέέρργγοο   ««««ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΥΥΣΣΕΕΣΣ   

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ   ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ   ΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΝΝ   ΣΣΤΤΑΑ   ΟΟΔΔΙΙΚΚΑΑ   ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ   ΑΑΓΓΙΙΟΟΣΣ   ΚΚΩΩΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ --ΡΡΟΟΥΥΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ ,,   ΚΚΑΑΛΛΟΟΝΝΥΥΧΧΤΤΗΗ--ΠΠΑΑΛΛΑΑΙΙΛΛΗΗΜΜΝΝΟΟ--

ΣΣΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΩΩΝΝ--ΕΕ ..ΟΟ ..55,,   ΚΚΑΑΣΣΤΤΕΕΛΛΛΛΟΟΥΥ   --  ΑΑΝΝΩΩ   ΒΒΑΑΛΛΣΣΑΑΜΜΟΟΝΝΕΕΡΡΟΟΥΥ--ΣΣΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΩΩΝΝ--ΕΕ ..ΟΟ ..55,,   ΑΑΓΓΙΙΟΟΣΣ   ΑΑΝΝΔΔΡΡΕΕΑΑΣΣ   --  ΑΑΝΝΩΩ   ΒΒΑΑΛΛΣΣΑΑΜΜΟΟΝΝΕΕΡΡΟΟ   --  ΕΕ ..ΟΟ ..77  

ΚΚΑΑΙΙ   ΣΣΥΥΝΝΔΔΕΕΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ   ΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΙΙ»»  και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύμβαση. 
Οι βασικοί Γενικοί όροι για την κατασκευή του έργου περιέχονται στη Τεχνική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) για έργα 
Οδοποιίας, όπως έχει εγκριθεί με την αριθμό Δ17α/01/93/ΦΝ 437/1.10.04 (ΦΕΚ Β΄1556) απόφαση και εφαρμόζονται εφόσον δεν 
έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το Ν.4782/2021. 
 
 
ΑΡΘΡΟ   2  

Αντικείμενο Εργολαβίας - Προδιαγραφές και λοιποί όροι εκτελέσεως των εργασιών 

• Το τεχνικό αντικείμενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής 
της παρούσας μελέτης. 

• Γενικά οι πάσης φύσεως εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες ΠΤΠ για έργα οδοποιίας που αναφέρονται στην 
Τ.Σ.Υ. και έχει εγκριθεί με την αριθ. Δ17α/01/93/ΦΝ 437/1-10-2004 (ΦΕΚ Β΄1556), απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και αποτελεί 
αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας και τις ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ. 

• Όλες οι απαραίτητες δαπάνες για εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος, βαρύνουν αποκλειστικά τον 
ανάδοχο και ουδεμία απαίτηση εκ μέρους του για την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης γίνεται δεκτή. 

• Τα προϊόντα εκσκαφής που πλεονάζουν και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου θα απομακρύνονται 
από τη θέση του έργου και θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο σε θέσεις που επιτρέπονται από τα πιο πάνω, τηρουμένων των 
διατάξεων που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία.  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης ώστε να εξασφαλιστεί η σταθεροποίηση 
τους με κατάλληλη συμπύκνωση και οι επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήματα και αξιοποιήσιμες στην 
τελική διαμόρφωσή τους, προκειμένου να ολοκληρωθούν τυχόν έργα αποκατάστασης. 

• Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών έργων ανήκουν στον 
κύριο του έργου (ΚτΕ). Χρησιμοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται μετά από έγγραφη συναίνεση της  υπηρεσίας 
και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ.Υ.) και του αναδόχου. 

  
 

ΑΡΘΡΟ 3    
Χρηματοδότηση 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί  σε βάρος των πιστώσεων του έργου   ««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»  με Κ.Α. 

2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802 με τη δημιουργία του 12ου Υποέργου με τον τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΟΥΣΤΙΚΑ, ΚΑΛΟΝΥΧΤΗ-
ΠΑΛΑΙΛΗΜΝΟ-ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ-Ε.Ο.5, ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ-ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ-Ε.Ο.5, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - 
ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ - Ε.Ο.7 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»  και θα υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 0,02% υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 36 του N.4412/2016 
όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το Ν.4782/2021, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής σύμβασης, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής,  για λογαριασμό της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Γενική ισχύς Τιμολογίου 
Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου της Υπηρεσίας περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές δαπάνες όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στο άρθρο 138 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το Ν.4782/2021,  «Γενικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου» και στο Περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας που έχει εγκριθεί με την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 ΦΕΚ 
1746Β/19-5-2017  «Κανονισμός περιγραφικών τιμολογίων εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» απόφαση  του Υπουργού 
υποδομών και μεταφορών  

Η προσφορά για το έργο: 

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»    

 12ο  Υποέργο: ««ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

ΡΟΥΣΤΙΚΑ, ΚΑΛΟΝΥΧΤΗ-ΠΑΛΑΙΛΗΜΝΟ-ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ-Ε.Ο.5, ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ-ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ-Ε.Ο.5, 

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ - Ε.Ο.7 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», 

 δίδεται με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και μετά από εκτίμηση και συνδυασμό των μέσων που διαθέτει, των πραγματικών 
δεδομένων εκτέλεσης του έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελούν 
συμβατική υποχρέωσή του, χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καμίας εκ των υστέρων απαίτησης και προβολής 
οποιουδήποτε ισχυρισμού. 
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ΑΡΘΡΟ  5 
Μηχανικός εξοπλισμός και εργαλεία – Καλή εκτέλεση εργασιών 

• Ο ανάδοχος  πρέπει να προμηθευτεί με δικές του δαπάνες όλα τα μηχανήματα, τα εργαλεία ως και τα μεταφορικά μέσα που 
είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει. 

• Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας, τα γενικά και τα λεπτομερειακά σχέδια της μελέτης. Οπωσδήποτε όμως ο ανάδοχος διατηρεί ακέραια την ευθύνη 
της καλής εκτέλεσης των έργων.  

• Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απαραίτητων υλικών για τα οποία 
απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει από τις κατά Νόμο ευθύνες του και γενικά για την εκτέλεση 
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τα 
λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη. 

• Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση εργασιών, ο ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά 
υπεύθυνος για τις εργασίες αυτές, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
Χρόνος έναρξης της συμβατικής προθεσμίας  
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 147 παρ. 2 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το Ν.4782/2021 οι συμβατικές 
προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 
Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 145 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το 
Ν.4782/2021.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 72 του 
N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το Ν.4782/2021, το ύψος  της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%1  επί της αξίας 
της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή σύμφωνα με την παράγραφο 12 του 
άρθρου 152  του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το Ν.4782/2021 .  
 
 
ΑΡΘΡΟ  8 
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου  - οργανόγραμμα -  υποχρεώσεις αναδόχου 

• Ο ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 145 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το Ν.4782/2021, να 
υποβάλει στην Δ.Υ. χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, ανταποκρινόμενο προς τις  υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την σύμβαση, μέσα διάστημα από δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της. 

• Το πρόγραμμα πρέπει να συνταχθεί υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα, που θα περιλαμβάνει την χρονική ανάλυση των 
εργασιών ανά είδος εργασίας ή ομάδας εργασιών. Το πρόγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση που θα αναλύει και αιτιολογεί 
πλήρως τον προτεινόμενο προγραμματισμό και από γραμμικό διάγραμμα.  

• Η Δ.Υ. αποφαίνεται πάνω στο χρονοδιάγραμμα, που υποβάλλεται από τον ανάδοχο και μπορεί να τροποποιήσει τις 
προτάσεις του ως προς την σειρά και την διάρκεια των εργασιών και το εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
ημερομηνία υποβολής του. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 145 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί 
σήμερα με το Ν.4782/2021. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλλει 
οργανόγραμμα του εργοταξίου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 145 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με 
το Ν.4782/2021.  

• Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος με την υποβολή του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, να υποβάλλει το 
“Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας” (ΣΑΥ) και τον Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) για έγκριση, σύμφωνα και με τα 
αναφερόμενα στην αριθμό ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002, Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων, απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο (Π.Δ.305/96 άρθρο 3 παρ.10 όπως ισχύει σήμερα). 
Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες 
τροποποιήσεις. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου 
στον κύριο του έργου, ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου όπως αυτό κατασκευάστηκε. 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 κυρίου του έργου. (Π.Δ.305/96 άρθρο 3 παρ.11 όπως ισχύει σήμερα). 

 
 
 

 
1     Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1β  του ν.4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της 

αξίας της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 9 
Προθεσμίες - Παράταση - Ποινικές ρήτρες  
Η συνολική προθεσμία περαιώσεως του υπόψη έργου ορίζεται σε επτά μήνες  (7), μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Μέσα 
στη παραπάνω προθεσμία πρέπει να έχουν γίνει και όλες οι απαιτούμενες δοκιμασίες. 
Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του όλου έργου, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα που προβλέπεται από την παρ. 2 του  άρθρου 148 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με 
το Ν.4782/2021 

 
 

ΑΡΘΡΟ  10 
Ημερολόγιο έργου – Παραλαβές 

• Το ημερολόγιο του έργου με τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 146 του Ν4412/2016 Όπως έχει τροποποιηθεί 
σήμερα με το άρθρο 65 του Ν.4782/2021 , περί τήρησης ηλεκτρονικού ημερολογίου  με μέριμνα του αναδόχου. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει με την Υπηρεσία στην παραλαβή των εκάστοτε εκτελουμένων εργασιών και να τηρεί 
βιβλία παραλαβών. Τα βιβλία αυτά θα είναι «εις διπλούν» θα σημειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις των έργων θα 
υπογράφονται επί τόπου από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα τηρείται από ένα αντίγραφο και από τους δύο. 

• Αμέσως μόλις τελειώσει αυτοτελές μέρος του έργου, θα συντάσσονται από τον ανάδοχο και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία 
βάσει των ανωτέρω παραλαβών, σχετικά λεπτομερή σχέδια στα οποία θα εμφαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι 
διαστάσεις τους και θα είναι λεπτομερέστατα και συμπληρωμένα με σημειώσεις, όπου χρειάζεται.  

• Τα υπόψη σχέδια και τεύχη θα περιλαμβάνονται σε επιμετρήσεις του έργου και η μη έγκαιρη σύνταξή τους θα στερεί από τον 
ανάδοχο τη σχετική πληρωμή 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
Επιμετρήσεις 

• Για διακριτά μέρη του έργου, ο ανάδοχος στο τέλος κάθε μήνα συντάσσει επιμετρήσεις για τις εργασίες του προηγουμένου 
μήνα και τις υποβάλλει για έλεγχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αφού τις υπογράψει με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από 
τον ανάδοχο». 

• Μέσα σε δύο (2) μήνες το αργότερο από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει 
τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν ως και την τελική επιμέτρηση. 

• Η διαδικασία ελέγχου της τελικής επιμέτρησης ολοκληρώνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε δύο μήνες από την 
υποβολή της. 

• Λοιπά θέματα για τις επιμετρήσεις ορίζονται  στο άρθρο 151 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το 
Ν.4782/2021  

 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 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 ) : ΠΔ 1073/81 (αρ. 
17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ. 11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 
105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 
57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV, μέρος Β', τμήμα II, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 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 ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, μέρος Β', τμήμα II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 

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 ΠΔ 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). 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
Μέτρα για την ακώλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του έργου κατά τη διάρκεια των εργασιών - εξυπηρέτηση 
υπαλλήλων επίβλεψης  - Σήμανση . 

• Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για τη σήμανση και εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης διεξαγωγής της κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων στην περιοχή του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς του. 
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• Ο ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να προβαίνει στην 

τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδομικά κ.λπ.), 

σημάτων και πινακίδων ασφαλείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ όπως ισχύει καθώς και της προδιαγραφής  σήμανσης  

εκτελουμένων  έργων  σε  οδούς  εντός και εκτός  κατοικημένων  περιοχών  που εγκρίθηκε με την αρ. ΔΙΠΑΔ/ οικ 502/01-07-

2003 απόφαση υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να  διαθέτει προσωπικό αν χρειαστεί για την ανεμπόδιστη και 

ασφαλή κυκλοφορία στον δρόμο στις παρακαμπτήριες, στις προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την 

ημέρα και νύκτα, για την ασφαλή καθοδήγηση τόσο των πεζών όσο και των τροχοφόρων , προειδοποιητικών, ρυθμιστικών, 

πληροφοριακών και να επιμελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται 

υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήμανση, αυτόματα σήματα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες 

διατάξεις ασφαλείας, λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήματα, σηματοδότες και τα λοιπά προστατευτικά μέτρα - έργα της κυκλοφορίας και 
να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. 

• Ο ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη απαραίτητων 
μέτρων ασφαλείας. 

• Ο Διευθύνων, από μέρους του αναδόχου του έργου, υποχρεούται μετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους 
υπαλλήλους που επιβλέπουν ή διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον 
τόπο των έργων ή σε άλλους τόπους παραγωγής. 

 
 
ΑΡΘΡΟ  14 
Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές  

Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από την ισχύουσα για Δημόσια Έργα Νομοθεσία και πιο αναλυτικά ισχύουν τα 

αναφερόμενα στη Διακήρυξη και στην Τ.Σ.Υ. που έχει εγκριθεί με την αριθ. Δ17α/01/93/ΦΝ437/1-10-2004 απόφαση του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε που αποτελεί αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας. 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι παρακάτω νομοθετικές διατάξεις: 

-       N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)  «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) , ως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

- Ν. 3669/08  (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΚΔΕ), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τα άρθρα 80-110 

- Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄/08.08.2014), άρθρο 157 «Εγγυήσεις» 

- N. 4278/2014 (ΦΕΚ 157 Α/04.08.2014), άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια 

έργα» 

- Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ  261 Α’/17.12.2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες 

διατάξεις» 

- Το άρθρο 377 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το Ν.4782/2021 καταργούμενες διατάξεις 

Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές (όπως ισχύουν σήμερα) : 
1. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε με 

την αριθμ. Δ17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός-ΕΑΚ 2000, 
όπως διορθώθηκαν το 2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 αντίστοιχα). 

2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 
917/Β/2001) 

3. Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, 
που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού κ.λπ. υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης 
κ.λπ. 

4. Ο Ισχύων Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ. 
5. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπως ισχύει σήμερα. 
6. Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
7. Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η. 
8. Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων 
9. Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
10. Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
11. Τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 

260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα). 
12. Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως ισχύουν μετά από την 33940/7590/17-12-98, 

απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις. 
13. Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης με αγωγούς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η. 

κ.λπ. 
14. Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισμούς 

και αποφάσεις. 
15. Τη ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1746 τεύχος δεύτερο/19-05-2017)  του Υπουργού υποδομών και μεταφορών. 
16. Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) 
17. Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη διάταξη 

που θα ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 
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18. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε), στο μέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν την 
Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της Τ.Σ.Υ. που έχει εγκριθεί με την αριθ. Δ17α/01/93/ΦΝ 437/1-10-2004 (ΦΕΚ 
Β΄1556), απόφαση του κ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τις ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ 

19. Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 
20. Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 
21. Ο Ν.1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 

1264/83) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15 
Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηματοδότηση – Φόροι - Ειδικές δαπάνες βαρύνουσες τον ανάδοχο  
1. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 18 % και διευκρινίζεται ότι οι τιμές του τιμολογίου δεν περιέχουν το 

παραπάνω ποσοστό. 
2.      Στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνεται η με αρ.πρωτ. 8371/27.7.2016 συμφωνία μεταξύ των Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο. 

ΕΜΔΥΔΑΣ όπως ισχύει (6‰) ή τυχόν μελλοντικές συμφωνίες.  
3.     Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του  άρθρου 154 του N.4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί σήμερα με το Ν.4782/2021. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί  σε βάρος των πιστώσεων του έργου   
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»  με Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802 με τη δημιουργία του 12ου Υποέργου 
με τον τίτλο ««ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

ΡΟΥΣΤΙΚΑ, ΚΑΛΟΝΥΧΤΗ-ΠΑΛΑΙΛΗΜΝΟ-ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ-Ε.Ο.5, ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ-ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ-

Ε.Ο.5, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ - Ε.Ο.7 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»  και θα υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 0,02% υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ.6 
του άρθρου 36 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το Ν.4782/2021, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής σύμβασης, καθώς και κάθε συμπληρωματικής,  για λογαριασμό της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών  

 4.      Ο ΦΠΑ βαρύνει τον προϋπολογισμό  του έργου.  
Τονίζεται επίσης ότι στις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται και τα αναγραφόμενα στους Γενικούς Όρους του        
Περιγραφικού Τιμολογίου Έργων Οδοποιίας που έχει εγκριθεί με  την αρ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1746 τεύχος 
δεύτερο/19-05-2017)  του Υπουργού υποδομών και μεταφορών. 

5  Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 
Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα και με 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 152  του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το Ν.4782/2021. 

6  Στις δαπάνες του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν: 

• Αποζημιώσεις ιδιοκτητών και εκμισθωτών των περιοχών λήψεως αδρανών και αργών υλικών και των θέσεων 
εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά. 

• Οι δαπάνες αποζημιώσεως μηχανημάτων, πρόσθετες επιβαρύνσεις από την ανάγκη εκμεταλλεύσεως πηγών λήψεως 
υλικών (αδρανών υλικών και νερού) καθώς και των οδών προσπελάσεως προς αυτές. 

• Σε περίπτωση ζημιών ή ατυχημάτων κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή και μεταφορά υλικών, ο ανάδοχος 
είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει 
αποζημιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες. 

• Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτός το έργο ή σε 
αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να 
καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζημιάς. 

 
 
ΑΡΘΡΟ  16 
Έδρα της επιχείρησης - Διορισμός αντικλήτου 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τις παράγρ. 2 και 3 του άρθρου 135 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί 
σήμερα με το  Ν.4782/2021, ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή Διεύθυνση της και υποχρεωτικά διορίζει 
αντίκλητο του κάτοικο Ρεθύμνου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17 
Διεύθυνση Έργων από τον Ανάδοχο - Εκλογή προσωπικού - Μηχανικά Μέσα - Ώρες Εργασίας. 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, 

αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. 
2. Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στον τόπο κατασκευής γίνεται από τεχνικό που έχει τα κατάλληλα 

προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 138  του N.4412/2016 όπως έχει 
τροποποιηθεί σήμερα με το  Ν.4782/2021. 

3. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική 
και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου. Νοείται ότι θα ελεγχθεί αυστηρά η μη τήρηση των 
οριζομένων στα άρθρα 138 και 139 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το  Ν.4782/2021. 
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4. Απαγορεύεται η κάλυψη αφανούς εργασίας ή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, η οποία δεν μπορεί να 
καταμετρηθεί εκ των υστέρων, σε ημέρες αργίας ή ώρες μη λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ  18 
Πινακίδες ενδεικτικές - Φωτογραφίες του έργου που κατασκευάζεται 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη στην προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του έργου που 
εκτελείται με την επωνυμία του Κυρίου του έργου,  της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της  Προϊσταμένης Αρχής.  

• Υποχρεούται επίσης στη σταδιακή λήψη φωτογραφιών (έναρξη – εκτέλεση - πέρας) και την προσκόμισή τους πριν την έκδοση 
βεβαίωσης περαίωσης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ  19 
Πηγές λήψης υλικών - ποιότητα και προέλευση υλικών 

Αν δεν καθορίζονται από τη σύμβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί έγκαιρα στην  εξασφάλιση 
κατάλληλων σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών και νερού και να δηλώσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις πηγές που θα 
χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, σχετικές  παρ. 10, 11 του άρθρου 138 του N.4412/2016 όπως έχει 
τροποποιηθεί σήμερα με το Ν.4782/2021. 

• Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών 
που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

• Όλα τα υλικά κ.λπ., που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. 

• Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντας 
κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς επίσης και με τα συμβατικά 
δεδομένα της εργολαβίας. Θα είναι αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, 
σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λπ. 

• Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των έργων, ο ανάδοχος δεν 
δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωσης για δαπάνες 
αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο ανάδοχος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα 
των υλικών, που παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα υλικά παραδίδονται 
από τον εργοδότη στον ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από τον ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την 
ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια, που θα συμβεί στα υλικά αυτά. 

• Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το μηχάνημα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την υπηρεσία, ως εξής: 
1. Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιομηχανικής παραγωγής, θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία τεχνικά φυλλάδια και 

προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματα.  
2. Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα προσκομίζονται στην 

Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. 
Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από αυτήν μέχρι την παραλαβή του 
έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου. 
Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό μηχάνημα ή συσκευή, που δεν είναι σύμφωνα με 
τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. 

• Όλα τα μηχανήματα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή, η δε επίβλεψη θα 
μπορεί να παραπέμπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών – μηχανημάτων – συσκευών κ.λπ., να υποβάλλει στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την 
ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών (σχετικό  το άρθρο 159 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το 
Ν.4782/2021. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 20 
Ποιοτικός έλεγχος υλικών-Ποινικές ρήτρες 

Επισημαίνεται ότι σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο υλικών και το τρόπο εκτελέσεως όλων των εργασιών, θέση συμβατικού στοιχείου 

έχει η υπ’ αριθμ. Γ.1748/οικ 10-188/18-1-1969 απόφαση ΥΠ.Δ.Ε. "περί  συμπληρώσεως του άρθρου 7 παρ. 6 ΓΟΕΣΣΥ" περί 

εγκρίσεως και λειτουργίας εργοταξιακού εργαστηρίου των αναδόχων όπως αναθεωρήθηκε δια της Γ3γ/0/14/125-Ω/17-10-1977 

αποφάσεως του Υπουργείου Δ.Ε.  

Αναλυτικότερα οι έλεγχοι αυτοί είναι οι παρακάτω : 

Υποχρεωτικές δοκιμές 

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται κατά την εκτέλεση των εργασιών να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες κατά το νόμο δοκιμές, 

με δικά του έξοδα μέσω του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημοσίων  Έργων  ή  αναγνωρισμένου ιδιωτικού εργαστηρίου, που 

τυγχάνει της έγκρισης της Υπηρεσίας και τα αποτελέσματα των ελέγχων να υποβάλλονται στην Δ.Τ.Ε.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 21 
Αναθεώρηση τιμών 
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• Εφαρμόζεται αναλυτικά το άρθρο 153  N.4412 / 2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το  Ν.4782/2021. Η 
αναθεώρηση εργασιών υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν μέσα στο χρονοδιάγραμμα του έργου 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 153 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το Ν.4782/2021. 
Για την αναθεώρηση των υλικών επί τόπου του έργου ισχύει η παράγραφος 10,11 και 12 του άρθρου 153 του N.4412/2016 
όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το Ν.4782/2021. 

• Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 22 
Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου. 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τα έργα σε αρίστη κατάσταση μέχρι την παραλαβή τους και να αποκαθιστά με 
δαπάνες του κάθε φθορά που προέρχεται από διάφορες αιτίες.  

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος, υποχρεούται στη συμπλήρωση ή 
επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η υπηρεσία, αλλιώς οι εργασίες της αποκατάστασης μπορεί να εκτελεστούν με μέριμνα 
της διευθύνουσας υπηρεσίας, με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Γενικά ισχύουν οι 
διατάξεις των άρθρων 157, 160 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το Ν.4782/2021 όπως ισχύει σήμερα. 

• Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. 

• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 παράγρ.1 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το  Ν.4782/2021,  ο 
χρόνος εγγυήσεως του έργου καθορίζεται σε 15 μήνες μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή.  

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πρόγραμμα συντήρησης του έργου κατά τον 
χρόνο εγγύησης, με αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων επιθεωρήσεων, εργασιών και απαιτούμενων μηχανικών μέσων. 
Το εν λόγω πρόγραμμα εγκρίνεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία η οποία μπορεί να το τροποποιήσει. 

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το  Ν.4782/2021. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 23 
       Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες - Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  
1. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 156 του N.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το  Ν.4782/2021. 
2. Το θέμα των ΤΜΝΕ και των ΠΚΤΜΝΕ ρυθμίζεται από τις Διατάξεις των παρ 3 και 5 του  άρθρου 156 του N.4412/2016 όπως 

έχει τροποποιηθεί σήμερα με το  Ν.4782/2021 , λαμβάνοντας υπόψη τις Τιμές μονάδος και το Περιγραφικό Τιμολόγιο που 
έχει  εγκριθεί με  την αρ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/2017 απόφαση του υπουργού  υποδομών και μεταφορών, όπως ισχύει 
σήμερα και για την κατηγορία έργων που προβλέπεται. 

3. Όλες οι νέες τιμές μονάδος που θα συνταχθούν υπόκεινται στην έκπτωση που θα προσφερθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις. 

 
 
ΑΡΘΡΟ  24 
Πιστοποίηση Εργασιών 
Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί 
μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του N.4412/2016  
όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα με το Ν.4782/2021 . 
 
 
ΑΡΘΡΟ  25 
Μελέτες 

1. Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθούν, από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, στον Ανάδοχο 
μελέτες σχέδια και στοιχεία που τυχόν υπάρχουν για την εκτέλεση του έργου και είναι εγκεκριμένα από την Προϊσταμένη 
Αρχή ή από άλλη δημόσια υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς. 

2. Για κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια ή διευκρίνιση πάνω στα σχέδια ή τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να ζητά έγκαιρα και πάντως πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών, γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία 
και να συμμορφώνεται απόλυτα προς αυτές. 

3. Για την τροποποίηση της μελέτης, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, απαιτείται απόφαση της 
προϊσταμένης αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. 

4. Κάθε συμπλήρωση ή προσαρμογή των παραπάνω μελετών, σχεδίων και στοιχείων στις υφιστάμενες τοπικές συνθήκες του 
έργου, ανήκει στις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου και για την εργασία αυτή δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή. 

5. Εκτέλεση τοπογραφικών αποτυπώσεων: Εντός τριάντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε πριν από 
την έναρξη εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει για όλο το έργο, την αποτύπωση 
της μορφής του φυσικού εδάφους (π.χ. έλεγχος υπαρχουσών υψομετρικών αφετηριών ή/και εγκατάστασης νέων εφόσον τούτο 
απαιτείται, λήψη διατομών κ.λπ.), σε όλο το εύρος κατάληψης. Οι εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την εκτέλεσή τους 
και θα παραλαμβάνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 26 

Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

1. O Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκτελεί  τα  έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες 

της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.  
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2. Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι  περιοριστικά  ορισμένα    

σημεία    της     Νομοθεσίας: 

α. Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας 

(συμπεριλαμβανομένων των Συμβούλων Επίβλεψης και Διαχείρισης), καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται 

στο χώρο του Έργου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση  Μέτρα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και να παίρνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα Μ.Α.Π. θα είναι, προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, 

πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), 

προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών, ένα για τα 

γραφεία και ένα για κάθε όχημα του εργοταξίου, μάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές  

τύπου  SCBA  κ.λ.π. 

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων  ή φωτεινών σημάτων 

επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και συμβουλευτικών 

πινακίδων τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τους κινούμενους στους χώρους των εργοταξίων ή / και  στις περιοχές 

εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σε αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται  να μεριμνήσει  για τον εφοδιασμό των θέσεων 

εργασίας  με πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις  υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να εξασφαλίσει μέσα και χώρους 

παροχής πρώτων βοηθειών. 
       3. Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρμοδίων μηχανικών,  

συντονιστών και τεχνικών ασφαλείας των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα 

πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά  όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται 

από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί προλήψεως ατυχημάτων. 

4. Ακόμη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμα προς έλεγχο από τους αρμόδιους κρατικούς και μη φορείς τα θεωρημένα ή μη 

βιβλία που απαιτεί η νομοθεσία όπως το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας ( Ν. 1396/83 και Π.Δ. 1073/81). 

Θέματα  που  αφορούν  στην  ασφάλεια  και  υγεία  που  πρέπει  να  εφαρμόζονται  στα  εργοτάξια ( ΠΔ 305/96 ) και  στην  πρόληψη  

εργασιακού  κινδύνου. 

Σύνταξη  Φακέλου  Ασφάλειας  και  Υγείας  -  Σύνταξη  Σχεδίου  Ασφάλειας  και  Υγείας . 

 

Ισχύουν  οι  εξής  διατάξεις : 

▪ Π.Δ.-305/96 (ΦΕΚ-212/Α/28-8-96) «Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και  υγείας  που  πρέπει  να  εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την Οδηγία ΕΟΚ-57/92, ΕΟΚ-57/92, Αποφ-57/92 (ΕΟΚ) . 

▪ Αποφ-433/00 (ΦΕΚ-1176/Β/22-9-00)  Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή 

και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου . 

▪ Αποφ-ΔΕΕΠΠ/85/01 (ΦΕΚ-686/Β/1-6-01) Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 

ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης  ή / και  της  μελέτης  εφαρμογής  σε  κάθε  

Δημόσιο  Έργο . 

▪ Εγκ-ΔΙΠΑΔ /307/11/01– Εγκ-11/01   Κοινοποίηση  απόφασης  για  την  πρόληψη  εργασιακού  κινδύνου  κατά  τη  μελέτη  των  

Δημοσίων  Έργων . 

▪ Αποφ-ΔΙΠΑΔ/177/01 Πρόληψη  εργασιακού  κινδύνου  κατά  τη  μελέτη  του  έργου . 

▪ Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02  (ΦΕΚ-16/Β/14-1-03) : Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά  την κατασκευή Δημοσίων 

Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) . 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 

Α. ΝΟΜΟΙ 

Ν.495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 

Ν.1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 

Ν.1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 

Ν.2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 

Ν.2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 

Ν.3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 

Ν.3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 

Ν.3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 

Ν.4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Π.Δ.413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 

Π.Δ.95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 

Π.Δ.216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 

Π.Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 

Π.Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 

Π.Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 
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Π.Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

Π.Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

Π.Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 

Π.Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 

Π.Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

ΠΔ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

ΠΔ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

ΠΔ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Π Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

ΠΔ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

ΠΔ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

ΠΔ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

ΠΔ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

ΠΔ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

ΠΔ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

ΠΔ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

ΠΔ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

ΠΔ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

ΠΔ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

ΚΥΑ αρ.οικ. Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

ΥΑ αρ. οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

ΥΑ 2254/230/Φ. 6.9/94  ΦΕΚ 73/Β/94  

ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 

ΚΥΑ αρ.οικ. 15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΥΑ αρ. οι κ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

ΥΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

ΥΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

ΥΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7,  
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

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

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ οι κ/215/31 -3-08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΔΑ: Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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Κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  του  έργου  θα   πρέπει  να  τηρούνται  τα  μέτρα   ασφάλειας  και  υγιεινής  που  προβλέπονται  

από  την  νομοθεσία,  όπως  έχουν  τροποποιηθεί  και  ισχύουν  κατά  την  διάρκεια  εκτέλεσης  του  έργου  καθώς  και  κάθε  άλλη  

διάταξη  έστω  και  εάν  δεν  αναφέρεται  ρητά  στην  παρούσα  Ειδική  Συγγραφή.   

 

Θα  πρέπει  το  προσωπικό  να  χρησιμοποιεί  τον  απαραίτητο  ατομικό  εξοπλισμό  προστασίας  όπως  γάντια,  προστατευτικά  

κεφαλής  και  προσώπου  κλπ. 

 

Επισημαίνουμε  επίσης  την  ανάγκη  να  τηρούνται  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  ασφάλειας  κατά  την  χρήση  ηλεκτρικού ρεύματος  με  

ευθύνη  του  αναδόχου. 

 

Σύμφωνα  με  τις  παραγράφους 3 και 9  του  άρθρου 3  του  ΠΔ. 305/96  θα  πρέπει  ο ανάδοχος  να  προβεί     πριν  από την  έναρξη  

λειτουργίας  του  εργοταξίου   στην  σύνταξη  ΦΑΥ  και ΣΑΥ  για  το  παραπάνω  έργο. 

 

Επίσης σύμφωνα με την Εγκ-ΔΙΠΑΔ/93/3/03, Εγκ 3/03 και την Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02  (ΦΕΚ-16/Β/14-1-03),  σε περίπτωση ατυχήματος 

ο ανάδοχος του έργου έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τυχόν μη λήψη των  αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια και υγεία των 

εργαζομένων στο εργοτάξιο. 

 

ΑΡΘΡΟ  27 
Ασφάλιση του προσωπικού του αναδόχου – μέτρα ασφαλείας εργοταξίου  

• Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε 
ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει 
αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις 
ή/και παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του.   

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει έναντι ατυχημάτων το προσωπικό που εκτελεί το έργο και ευθύνεται 
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου για τον κίνδυνο ατυχήματος. 

• Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το Νόμο, για την 
εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με 
το Π.Δ. 447/75 «περί ασφαλείας των εν τοις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών» το Π.Δ. 770/80 «περί μέτρων 
ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων, αρμοδιότητας πολιτικού 
μηχανικού» και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει σε όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων Αστυνομικές Διατάξεις και έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του, ή σε τρίτους από 
ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες σε όλες γενικά τις θέσεις που εκτελούνται 
εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. 

• Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων 
ασφαλείας. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στη Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία, όλες τις απευθυνόμενες ή 
κοινοποιούμενες σε αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σε όλη τη 
διάρκεια κατασκευής του έργου. 

• Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα 
και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. 
Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο 
της εφαρμογής των διατάξεων. 

• Για εργασίες, που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας, ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμένα πρόσθετα και ειδικά 
μέτρα ασφαλείας και να εφαρμόζει αυστηρά τους κανονισμούς, που ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων. 

• Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3669/2008 και υπόκειται στις 
κυρώσεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 2229/94. 

• Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν τα άρθρα που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμό ΔΙΠΑΔ /ΟΙΚ/889/27-11-02 
απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 16β/14-01-03), πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.). 

•  
 
ΑΡΘΡΟ  28 

Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη την διάρκεια του έργου να επιτρέπει χωρίς καμία αντίρρηση αλλά και να διευκολύνει 

με τα χρησιμοποιούμενα από αυτόν μέσα (ικριώματα κ.λπ.), την εκτέλεση από την Υπηρεσία με δικά της μέσα ή με άλλους 

αναδόχους, οποιωνδήποτε εργασιών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές που εκτελεί, έτσι ώστε να μην παρεμβάλλεται εμπόδιο στις 

εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 29 
Καθαρισμός κατασκευών και εγκαταστάσεων 
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• Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του έργου ή όλου του έργου μετά την 
περαίωση του, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου και των γύρω δρόμων, κάθε 
προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές κατασκευές και περιφράγματα, 
πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους του εργοταξίου για την 
παράδοσή τους απολύτως καθαρών, και γενικά να μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα 
έτοιμο για χρήση και λειτουργία. 

• Αν μετά την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παρά πάνω εργασίες μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του 
αναδόχου της δαπάνης παρακρατούμενης από την αμέσως επόμενη πληρωμή. 

 
ΑΡΘΡΟ  30 
Γενικά 

• Κάθε είδους εργασίες, όπως εργασίες, εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λπ. θα πρέπει να εκτελούνται με 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που παραμένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι 
οδοστρώματα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισμών (Ο.Κ.Ω.). Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή, 
αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, κ.λπ., για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

• Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να 
μεταφερθούν από τους κυρίους τους. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία ανάμιξη, υποχρεούται όμως να 
παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή 
δυσχερειών που τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

• Αν για σοβαρούς λόγους ο ανάδοχος δε συμφωνεί με οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένος να 
γνωστοποιήσει εγγράφως στο συντομότερο δυνατό χρόνο, και πάντως όχι μετά παρέλευση δεκαημέρου, τις απόψεις του προς 
την Υπηρεσία, υποβάλλοντας συγχρόνως κάθε στοιχείο που τις τεκμηριώνει. 

• Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι κανένα αίτημα, αυτού που αφορά τυχόν δυσχέρειες στην εκτέλεση του έργου, δεν 
θα λαμβάνεται υπόψη εκ των υστέρων, εάν δεν υποβάλλεται εγγράφως προ της ενάρξεως των σχετικών εργασιών ώστε η 
Υπηρεσία να έχει τον χρόνο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες. 

• Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον 
απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον 
Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.  
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