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ΆΡΘΡΟ 1ο : ΕΝΝΟΙΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τις ανάγκες της παρούσας Σύμβασης τίθενται οι παρακάτω ορισμοί : 

Έργο ή Εργολαβία θα καλείται  το πλήρες Συμβατικό Αντικείμενο που εντέλλεται  να

κατασκευαστεί, όπως περιγράφεται από την Τεχνική Μελέτη και τα Συμβατικά τεύχη με

τον  τίτλο  :  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ

ΚΡΟΥΝΩΝ Δ. ΧΑΝΙΩΝ 2015

Φορέας υλοποίησης  του έργου θα είναι  ο Δήμος Χανίων που έχει  αναλάβει,  δια  της

Τεχνικής Υπηρεσίας του, την εκπόνηση και έγκριση της μελέτης, την δημοσίευση της

Διακήρυξης και διενέργεια της Δημοπράτησης σύμφωνα με τους Όρους της Διακήρυξης

και την εν γένει Διοίκηση και Επίβλεψη του εν λόγω έργου. 

Ανάδοχος  θα καλείται το φυσικό πρόσωπο ή η εργοληπτική επιχείρηση ή Κοινοπραξία

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που, ύστερα από την τελική έγκριση του αποτελέσματος

της  Δημοπρασίας,  καλείται  και  υπογράφει  την  Σύμβαση  κατασκευής  του  έργου

αποδεχόμενος τα Συμβατικά τεύχη και την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Κατασκευαστική Κοινοπραξία θα καλείται η Κοινοπραξία η οποία θα συσταθεί μεταξύ του

Ανάδοχου  ο  οποίος  έχει  αναδειχθεί  από  την  Δημοπρασία  και  άλλης  Εργοληπτικής

επιχείρησης με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που διατυπώνει το άρθρο 66 του

Ν.3669/08. Τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου έναντι του κύριου του

έργου ή του Φορέα κατασκευής, για το σύνολο του έργου. 

Υπεργολαβία θα  καλείται  η  Σύμβαση  μίσθωσης  έργου  μεταξύ  του  Ανάδοχου  και

Εργοληπτικής  επιχείρησης  του  πρώτου  εδαφίου  της  παρ.1  του  άρθρου  80  για  την

κατασκευή μέρους του έργου που έχει  αναληφθεί  από τον Ανάδοχο. Ο Υπεργολάβος

θεωρείται  “εγκεκριμένος”  όταν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  του  άρθρου  68  του

Ν.3669/08. 

Σύμβαση είναι το ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφεται ανάμεσα στον εκπρόσωπο του

Φορέα υλοποίησης και του Ανάδοχου και αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα

κατασκευαστεί  από τον Ανάδοχο το  Έργο,  καθώς επίσης και  τα δικαιώματα και  τις

υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης θεωρείται

η Διακήρυξη καθώς και τα αναφερόμενα σε αυτήν τεύχη και μελέτες που ονομάζονται

και Συμβατικά τεύχη 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Βασικό Νομοθετικό Πλαίσιο για την παρούσα Σύμβαση είναι αυτό που καθορίζεται στο

άρθρο 9 παρ. 2ε και κ ΠΔ 171/87 (Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές

ρυθμίσεις σε θέματα έργων που  εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. ) & Ν. 3669/08 όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει . 

“Διευθύνουσα Υπηρεσία” ή “Επιβλέπουσα Υπηρεσία” είναι  το Τμήμα Κατασκευών της

Δ/νης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του Δήμου Χανίων που ασκεί την Επίβλεψη του έργου

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 & 15 του Ν.3669/08. 

“Προϊστάμενη Αρχή” ή “Εποπτεύουσα Αρχή”  είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Χανίων  που  ασκεί  τις  αρμοδιότητες  του  Ν.3852/10  (Νόμος  Καλλικράτης)  όπως

τροποποιήθηκε και  ισχύει σήμερα, εκτός από εκείνες που ασκούνται από την Δημοτικό

Συμβούλιο του Δήμου Χανίων και ρητά αναφέρονται παρακάτω και του 



‘‘Δημοτικό Συμβούλιο’’  είναι το όργανο που λειτουργεί κατ’ εντολή των διατάξεων του

Ν.3852/10  όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει σήμερα, και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες

που απορρέουν απ’ αυτό. 

Τεχνικό  Συμβούλιο,  είναι  το  συλλογικό όργανο  του  φορέα κατασκευής  του  έργου το

οποίο γνωμοδοτεί στα θέματα που  ορίζει ο νόμος.

ΆΡΘΡΟ 3ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Το τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους συμβατικούς όρους

σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να κατασκευαστεί το ανωτέρω έργο σε συνδυασμό

και προς τους υπόλοιπους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών και προς τα σχέδια και

διαγράμματα  της  μελέτης  και  των  τυχόν  μελετών  που  θα  απαιτηθούν  και  που  θα

συντάξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία, καθώς και της 

Εργολαβικής Σύμβασης που θα καταρτισθεί και πρόκειται να γίνει η εκτέλεση του έργου.

Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης :

Η  Εργολαβία  που  θα  συσταθεί  με  την  Σύμβαση  περιλαμβάνει  την  προμήθεια  και

τοποθέτηση  υπέργειων  πυροσβεστικών  κρουνών   σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στη

συνημμένη τεχνική έκθεση. 

ΆΡΘΡΟ 4ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Για την απευθείας ανάθεση του έργου ή για διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού

προσκαλούμενων Εργ. Επιχειρήσεων, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

• Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας

κατασκευής δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

• Του  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής

Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων

Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό

Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και

αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραμμα  Διαύγεια»  και  άλλες

διατάξεις.

• Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του

Δημοσίου  στο  νομαρχιακό  και  τοπικό  Τύπο  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οι  διατάξεις   του  Ν.  2859/2000  (ΦΕΚ  Α’  248)   «Κύρωση  Κώδικα  Φόρου

Προστιθέμενης  Αξίας» και  του  άρθρου 27 του  Ν.  2166/1993 (ΦΕΚ Α’  137)

«Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση

φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ.

• Το ΠΔ 171/87

•  το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (Α 160)



Οι  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω διατάξεων  εκδοθείσες  αποφάσεις,  καθώς  και  λοιπές

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της

παρούσας  εργολαβίας  και  γενικότερα  κάθε  διάταξη  (Νόμος,  Διάταγμα,  Απόφαση,

ερμηνευτική  εγκύκλιος  κ.λ.π.)  που  διέπει  την  εκτέλεση  του  έργου  της  παρούσας

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ΆΡΘΡΟ 5ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Ο  μειοδότης  είναι  υποχρεωμένος,  έπειτα  από  πρόσκληση  της  Διευθύνουσας

Υπηρεσίας  να προσέλθει στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προσκομίζοντας την

εγγυητική  επιστολή  που  ορίζει  το  άρθρο  157  του  Ν.  4281/2014  (Α  160),  για  να

υπογράψει την Σύμβαση Εργολαβίας. 

Αν  ο  μειοδότης  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  ή  δεν

προσκομίσει  τις  απαιτούμενες  εγγυήσεις  για  την  καλή  εφαρμογή  της  Σύμβασης,

κηρύσσεται  έκπτωτος.  Στην περίπτωση αυτή,  πριν από την έκπτωση,  δεν  απαιτείται

κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του έργου η εγγύηση συμμετοχής

στη Δημοπρασία ως ειδική ποινή. Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση του Προϊστάμενου

της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  ενώ  κατά  της  απόφασης  ο  ενδιαφερόμενος  μπορεί  να

υποβάλλει  ένσταση σε ανατρεπτική προθεσμία  δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε

αυτόν της απόφασης. Η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης αναστέλλει την έκπτωση ενώ επί

της ένστασης αποφαίνεται οριστικά η Οικονομική Επιτροπή, ως Προϊστάμενη Αρχή. 

Κατά  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  ο  Ανάδοχος  δηλώνει  την  έδρα  της

επιχείρησης του και την ακριβή Διεύθυνση της. Είναι υποχρεωμένος να δηλώνει έγγραφα

κάθε μελλοντική μεταβολή, μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της Εργολαβίας, αλλιώς κάθε

κοινοποίηση  που  γίνεται  στην  Διεύθυνση  που  έχει  αρχικά  δηλώσει  διατηρεί  όλα  τα

νόμιμα αποτελέσματα της. Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητό

του, κάτοικο της Έδρας της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που να είναι της αποδοχής της

Υπηρεσίας.  Με  τον  διορισμό  του  αντίκλητου  κατατίθεται  και  δήλωση  αποδοχής  του

διορισμού του και στη συνεχεία κάθε κοινοποίηση στον Αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται

στον  Ανάδοχο.  Αντικατάσταση του αντίκλητου  μπορεί  να γίνει  από τον Ανάδοχο,  με

εφαρμογή  των  προαναφερόμενων,  αλλά  ισχύει  μόνο  μετά  την  αποδοχή  της  από  την

Διευθύνουσα Υπηρεσία,  αλλά και η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την Αντικατάσταση

του αντίκλητου αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή έγγραφων ή απουσιάζει συστηματικά ή

γενικά κρίνεται ακατάλληλος και ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει άλλον Αντίκλητο. 

ΆΡΘΡΟ 6ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

H συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί  αμάχητο

τεκμήριο, ότι ο ανάδοχος  έχει επισκεφθεί και ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του

έργου  και  έχει  πλήρη γνώση των γενικών και  τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού

κυρίως σε ότι  αφορά τις ιδιαιτερότητες κατασκευής του έργου, τους επιτρεπόμενους

χρόνους διακοπής της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τις πάσης φύσης πηγές λήψης

υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές,



τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού

εν γένει προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις συνήθεις

μετεωρολογικές  συνθήκες,  τις  διάφορες  διακυμάνσεις  της  στάθμης των  υδάτων των

ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων,

τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των

ευρισκομένων στην περιοχή κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα

(μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την

εκτέλεση των εργασιών και οποιοδήποτε γενικά παράγοντα που δύναται να επηρεάσει τις

εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης.

  Ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να κατασκευάσει  το Έργο κατά τους Όρους της

Σύμβασης και τις, σύμφωνες προς αυτή και το Νόμο, έγγραφες εντολές των οργάνων

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τηρώντας με ακρίβεια την διάταξη και τις διαστάσεις των

διάφορων μερών του έργου όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια και τεύχη της

μελέτης. 

Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο Όργανο για συμπλήρωση ή

τροποποίηση  των  στοιχείων  της  μελέτης,  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1  &  3  του

άρθρου  57  του  Ν.3669/2007,  καθώς  και  η  εκτέλεση  των  εγκεκριμένων

συμπληρωματικών εργασιών είναι  υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο. 

Ο  Ανάδοχος  που  δεν  εκπληρεί  τις  υποχρεώσεις  του  μπορεί  να  κηρυχθεί

έκπτωτος. 

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  διορθώσει  μέσα  σε  οριζόμενη  από  τον  Φορέα

κατασκευής εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του έργου που θα διαπιστωθούν κατά την

διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει

άπρακτη, ο Φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει την διόρθωση σε βάρος

του Ανάδοχου με οποιοδήποτε τρόπο, διατηρώντας πάντοτε το δικαίωμα να κηρύξει τον

Ανάδοχο έκπτωτο. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα

Έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη εντολή έστω κι αν αυτές βελτιώνουν το Έργο. Αν η,

χωρίς έγκριση, μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων καταβάλλεται μόνο η

άξια  των  ποσοτήτων  των  εργασιών  που  έχουν  πράγματι  εκτελεστεί,  χωρίς  αυτό  να

αποκλείει την εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία. Σε επείγουσες περιπτώσεις η

διαταγή για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων και

καταχωρείται στο ημερολόγιο έργου και στη συνεχεία ο Επιβλέπων ενημερώνει κανονικά

την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  προκείμενου  αυτή  να  εκδώσει  κανονική  διαταγή.  Αν  η

διαταγή  αυτή  τροποποιεί  μερικά ή  ολικά  τις  εντολές  του  Επιβλέποντα,  ο  Ανάδοχος

αποζημιώνεται  για  τις  εργασίες  που  έχει  εκτελέσει  σύμφωνα  με  την  εντολή  της

Επίβλεψης μέχρι την λήψη της εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέσει  για  το  Έργο  όλο  το  απαιτούμενο

προσωπικό,υλικά,  μηχανήματα,  οχήματα,  αποθηκευτικούς  χώρους,  εργαλεία  και

οποιαδήποτε άλλα μέσα. 

Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες

για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομίσθιων του

προσωπικού,  οι  δαπάνες  όλων  των  εργοδοτικών  επιβαρύνσεων,  οι  δαπάνες  για  την

μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς-διαλογής-

φύλαξης-φθοράς  τους  κλπ,  οι  δαπάνες  λειτουργίας-συντήρησης-απόσβεσης-μίσθωσης

μηχανημάτων  και  οχημάτων,  οι  φόροι  –  τέλη  –  δασμοί  -  ασφαλιστικές  κρατήσεις  &

επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής, των σταθερών σημείων



καταμετρήσεων - δοκιμών - προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και στις θέσεις λήψης

υλικών, οι δαπάνες εγκατάστασης και διάλυσης Εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεως

ζημιών στο προσωπικό του ή στον Κύριο του Έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, και γενικά 

κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του Έργου. 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής

Νομοθεσίας,  των  διατάξεων  και  κανονισμών  για  την  πρόληψη  ατυχημάτων  στο

προσωπικό του, ή στο προσωπικό του Φορέα του Έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για

την  λήψη  μέτρων  προστασίας  του  περιβάλλοντος.  Σχετικά  με  την  λήψη  μέτρων

ασφάλειας είναι  υποχρεωμένος να εκπονεί  με ευθύνη και δαπάνες του κάθε σχετική

μελέτη  (στατικότητα  ικριωμάτων,  προσωρινής  σήμανσης  των  Έργων  κλπ)  και  να

λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.  

Τον  Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  φόροι,  τέλη,  κρατήσεις  και  οποιεσδήποτε  άλλες

νόμιμες επιβαρύνσεις,  όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται  η υποχρέωση

καταβολής τους με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του εδαφίου 5 του άρθρου 34 του

ΠΔ/τος 609/85. 

Άσχετα από την υποχρέωση του Ανάδοχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που

απαιτείται, τόσο για την Διεύθυνση της κατασκευής όσο και για την ίδια την κατασκευή

του Έργου, ο αριθμός του εν λόγω προσωπικού πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με

τις  απαιτήσεις  του  Έργου  με  βάση  το  Χρονοδιάγραμμα  κατασκευής.  Η  Διευθύνουσα

Υπηρεσία  μπορεί  πάντα  να  διατάσσει  την  απομάκρυνση  προσωπικού  που  κρίνεται

δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του Ανάδοχου. 

Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που

χρησιμοποιεί  στο  Έργο,  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  μετά  από  γραπτή  όχληση  των

ενδιαφερομένων, καλεί τον Ανάδοχο να προβεί στην εξόφληση των δικαιούχων εντός

δεκαπενθήμερου. Αν αυτό δεν συμβεί τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να

συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλόμενων και να πληρώνει απ’ ευθείας τους

δικαιούχους από τις πιστώσεις του Έργου, για λογαριασμό του Ανάδοχου και έναντι του

λαβείν του. Σε εφαρμογή των παραπάνω μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τρων

το πολύ μηνάν πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων. 

Σε  σχετικά  άρθρα  της  Ειδικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων  διευκρινίζονται  οι

ευθύνες του Αναδόχου σχετικά με την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών ή

άλλων  υλικών  καθώς  επίσης  και  τα  σχετικά  με  υλικά  που  ανευρίσκονται  κατά  την

κατασκευή του Έργου ή προέρχονται από την καθαίρεση παλιών κατασκευών .

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Υπηρεσία αν τυχών κατά

την  κατασκευή  των  έργων  βρεθούν  αρχαιότητες  ή  οποιαδήποτε  έργα  τέχνης  ή  και

συλλογές  αντικειμένων  ή  νομισμάτων  μεγάλης  αξίας  δυνάμενες  να  θεωρηθούν  ως

“θησαυροί”. 

Ο Ανάδοχος είναι  υπεύθυνος για να λάβει,  με μέριμνα και  δαπάνη του, κάθε

αναγκαίο  μέτρο  προφύλαξης  οδικών  τμημάτων,  λοιπών  τεχνικών  έργων  ή

χωματόδρομων,  ανεξάρτητα  αν  αυτό  το  μέτρο  προδιαγράφεται  ειδικά  ή  όχι  στα

επιμέρους συμβατικά τεύχη.

Τέλος  ο  Ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να  μην  παρεμποδίζει  την  εκτέλεσή

οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών από Φορέα του Δημοσίου τομέα που είναι δυνατό

να  επηρεάζονται  από  τις  δραστηρίοτητες  της  εργολαβίας  του,  να  προστατεύει  τις

υπάρχουσες κατασκευές & εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας του

και  χωρίς  μείωση  της  ευθύνης  του  να  αποκαθιστά  ή  να  συμβάλλει  στην  άμεση

αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών. 



Χάραξη και σήμανση των έργων - Λήψη στοιχείων κ.λ.π.

Ο  Ανάδοχος,  μετά  την  εγκατάστασή  του  επιτόπου  του  έργου,  είναι

υποχρεωμένος να προβεί στην αναζήτηση και εξεύρεση των καταλλήλων χώρων, στην

άμεση περιοχή του έργου, για την εγκατάσταση του. Αμέσως μετά την κατάληψη αυτών

των χώρων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα απαιτούμενα έργα, με

δαπάνες του,  τόσο για την διαμόρφωση και διευθέτηση των εργοταξίων,  όσο και  τις

προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Μετά την ολοκλήρωση των έργων ο Ανάδοχος

απομακρύνει, με δαπάνες του, τα υλικά, μηχανήματα και διάφορες εγκαταστάσεις από

τους παραπάνω χώρους και τους παραδίδει στον Εργοδότη. Όλα αυτά σύμφωνα με το

πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων και τις διατάξεις της παρούσας. 

Εάν πριν την προσωρινή παραλαβή παραδοθεί στον Εργοδότη τμήμα του έργου

όπως στο άρθρο 72 του Ν.3669/2008, ο Ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει, με δαπάνες

του, τα μη χρησιμοποιηθέντα υλικά και όλα τα υπολείμματα, καθώς και τα μηχανήματα

και εγκαταστάσεις του από το τμήμα αυτό του έργου. 

  
Χαράξεις – διατομές - επιμετρήσεις 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χαράξει και να σημάνει με δαπάνες του τις γραμμές

που καθορίζουν τα έργα που θα εκτελεσθούν, τοποθετώντας όλα τα αναγκαία σήματα για

την υπόδειξη της διεύθυνσης και των ορίων κάθε έργου. Επίσης, οφείλει να διαθέσει

στον Εργοδότη το αναγκαίο προσωπικό για την επαλήθευση των χαράξεων, καθώς και τα

εργαλεία και υλικά (π.χ. σημαντήρας, ακόντια, πασσάλους χάραξης,ταχύμετρο, χωροβάτη

κλπ). 

Πριν  από οποιαδήποτε  εργασία,  ο  Ανάδοχος,  με  την παρουσία  του  Επιβλέποντα  και

εκπροσώπου της Υπηρεσίας, θα προβεί στην ακριβή αποτύπωση του χώρου του Έργου

και των λοιπών θέσεων, στις οποίες με βάση τα σχέδια προτείνεται η κατασκευή των

τεχνικών  και  ακόμα,  στη  λήψη  διατομών στις  θέσεις  της  μελέτης  ή  και  πυκνότερα.

Επίσης  θα  προβεί  στην  τοποθέτηση,  επισήμανση  και  εξασφάλιση  της  υψομετρικής

αφετηρίας (REPER ), απ' την οποία θα εξαρτηθούν όλες οι εργασίες. 

Οι διατομές που θα ληφθούν θα υπογραφούν από τον Επιβλέποντα, και τον Ανάδοχο.

Εάν ο τελευταίος διαφωνεί υπογράφει με επιφύλαξη και υποβάλλει, μέσα σε 5 ημέρες, τις

ενστάσεις του στην Υπηρεσία, η οποία και αποφασίζει. 

Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί να χορηγήσει τα αναγκαία μέσα για τις εργασίες επαλήθευσης

των χαράξεων και υψομετρήσεων, καταβάλλει τις δαπάνες ο Εργοδότης σε βάρος του

Αναδόχου και τις παρακρατεί από τον 1ο λογαριασμό του έργου. 

Αυξομείωση εργασιών - Νέες εργασίες 

Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του

έργου, τα αρχικά σχέδια και να αυξομειώσει τις ποσότητες που θα εκτελεσθούν, στο

σύνολό  τους  ή  κατά  κονδύλιο.  Στην  περίπτωση  αυτή  θα  ισχύσουν  οι  διατάξεις  του

άρθρου 57 του Ν.3669/08. 



Για την σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών μονάδος νέων εργασιών ισχύουν τα

νέα Τιμολόγια του Ν.3263/04. 

Για  τυχόν  νέες  τιμές  μονάδος,  για  τις  οποίες  δεν  υπάρχει  άρθρο  στο  παραπάνω

τιμολόγιο, ο καθορισμός τους θα γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 57 του

Ν.3669/08. 

Μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας 

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 κτλ.), σημάτων

και  πινακίδων  ασφαλείας,  προειδοποιητικών,  ρυθμιστικών,  πληροφοριακών,  να

επιμελείται της συντήρησης αυτών και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειές

τους.  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.

Εργαστήρια ποιοτικών ελέγχων 

Δεν  είναι  υποχρεωτική  η  εγκατάσταση  εργαστηρίων  ποιοτικού  ελέγχου  των

υλικών και των εργασιών (κοκκομετρικές συνθέσεις, σκυροδέματα κλπ) στο εργοτάξιο.

Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος αμέσως μόλις εγκατασταθεί (εντός εικοσαημέρου από

την  σύναψη  της  Σύμβασης)  θα  υποβάλλει  στην  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  κατάλογο

εργαστηρίων,  κρατικών ή εξουσιοδοτημένων ιδιωτικών,  με πίνακα των  δοκιμών (που

προβλέπονται στα επόμενα άρθρα και εν γένει στα Συμβατικά τεύχη) που θα εκτελεί

έκαστο εξ αυτών, με δικές του δαπάνες. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης, δαπάνης του, να προμηθευτεί

και  να τοποθετήσει,  στέρεα  και  καλαίσθητα,  πινακίδα  με  τα  στοιχεία  του  έργου,  σε

περίοπτη θέση στο εργοτάξιο. 

Η πινακίδα θα κατασκευασθεί όπως προδιαγράφεται από τον κανονισμό και σύμφωνα με

υπόδειγμα που θα δοθεί από την Υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται  δαπάνης του να τοποθετηθούν τα απαιτούμενα σήματα και

πινακίδες σε όλες γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη

συντήρησή τους. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ ολοκλήρου ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα

που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Διεύθυνση  του  Έργου  από την  πλευρά  του  Ανάδοχοι  στον  τόπο  κατασκευής  του

γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την

Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα του Εργοταξίου θα προΐσταται Διπλωματούχος Μηχανικός

ή πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή πτυχιούχος μηχανικός έργων

υποδομής  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  (Τ.Ε)  ή  τοπογράφος  μηχανικός  τεχνολογικής



εκπαίδευσης (Τ.Ε).  O Προϊστάμενος του Εργοταξίου θα παρευρίσκεται καθημερινά στο

έργο. 

Μέσα  σε  δέκα  ήμερες  από  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να

υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία έγγραφο με τον εν λόγω ορισμό του “επί του

έργου  μηχανικού”  με  τα  πλήρη  στοιχεία  του,  ένα  σύντομο βιογραφικό  στο  οποίο  να

αναγράφονται  οι  τίτλοι  σπουδών,  η  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  (αν  απαιτείται),  η

επιστημονική & επαγγελματική του εμπειρία καθώς επίσης και μια Υπεύθυνη δήλωση του

Ν.1599/85 του εν λόγω τεχνικού ότι αποδέχεται την ανάθεση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία

έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί τον ορισμό του τεχνικού αυτού όταν εικάζεται βάσιμα

η ανεπάρκεια του. 

Ο ορισμός του προσώπου αυτού ως “επί του έργου μηχανικού” δεν αποκλείει να του

ανατεθούν παράλληλα και τα καθήκοντα του Συντονιστή Ασφάλειας & Υγιεινής, καθώς

επίσης και καθήκοντα εκπροσώπησης του Ανάδοχου. 

ΆΡΘΡΟ 8ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της

Σύμβασης,  να  υποβάλλει  στην  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  για  έγκριση  χρονοδιάγραμμα

κατασκευής (πρόγραμμα του Έργου). 

Στο Πρόγραμμα πρέπει να προβλέπεται τέτοια σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε η

εκτέλεση μιας εργασίας να μη προκαλεί βλάβη σε άλλη εργασία του όλου έργου. 

Ο  Ανάδοχος  παραμένει  ο  μόνος  υπεύθυνος  για  ζημιές  ή  βλάβες  των  έργων  που

οφείλονται στη σειρά εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, είτε η σειρά αυτή προτάθηκε

από τον ίδιο και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία, είτε διατάχθηκε από την Υπηρεσία και την

αποδέχθηκε ο Ανάδοχος, χωρίς έγγραφες αντιρρήσεις. 

Το  Πρόγραμμα  κατασκευής  του  Έργου  συντάσσεται  υποχρεωτικά  με  την  μορφή

τετραγωνικού πινάκα (διάγραμμα Gant) και προαιρετικά με μορφή δικτυωτής ανάλυσης

τύπου CPM (διάγραμμα Pert) ή άλλη δόκιμη μεθοδολογία. Οι αναφερόμενες εργασίες ή

ομάδες εργασιών θα είναι - με την ίδια κεφαλαιοποίηση & αρίθμηση - όπως ακριβώς

παρουσιάζονται στον προϋπολογισμό ανά διακριτά 

τμήματα του Έργου 

Η δομή αυτή σύνταξης του ΠτΕ, ανά διακριτά τμήματα παράλληλα με τις ποσότητες

φυσικού  αντικειμένου,  είναι  απαραίτητη  προκειμένου  να  είναι  ευχερέστερη  η

παρακολούθηση της προόδου του Έργου ώστε οι τυχόν καθυστερήσεις να επισημαίνονται

έγκαιρα  και  να  σχεδιάζονται  διορθωτικές  ενέργειες.  Άλλωστε  ο  συνολικός

προϋπολογισμός  του  Έργου  προέκυψε  από  τις  επί  μέρους  προμετρήσεις  και

προϋπολογισμούς των διακριτών τμημάτων του Εργου. 

Η χρονική υποδιαίρεση θα είναι ο μηνάς και το ετήσιο τρίμηνο (πχ Γ' 2015, Δ’ 2015

κλπ). 

Θα συνοδεύεται από συνοπτικό Οργανόγραμμα του εργοταξίου και αιτιολογική έκθεση -

τεκμηρίωση  των  προβλεπομένων προθεσμιών  ανάλογα  με  το  ανθρώπινο  &  μηχανικό

δυναμικό που πρόκειται διατεθεί και τις εκτιμώμενες αποδόσεις. 

Το Πρόγραμμα του Έργου (ΠτΕ) προσαρμόζεται υποχρεωτικά : 

-στις  συμβατικές  προθεσμίες,  τόσο  στις  ενδιάμεσες  τμηματικές  (ενδεικτικές  &

αποκλειστική) όσο και την τελική (περαίωσης) 



Προθεσμίες : 

Η συνολική Συμβατική χρονική διάρκεια ορίζεται στην διακήρυξη του έργου. 

Το  Πρόγραμμα  του  Έργου,  μετά  την  έγκριση  του  από  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία

καθίσταται Συμβατικό Τεύχος. 

 
ΆΡΘΡΟ 9ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (Π.Π.Ε) 

Για το έργο δεν απαιτείται η κατάθεση ΠΠΕ, διότι ο προϋπολογισμός της μελέτης δεν

υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000 € (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις

ΔΙΠΑΔ/611/01 – ΦΕΚ 1013Β/2-8-01(κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 57 του Ν.3669/08

ΦΕΚ116Β/18-608) και ΔΙΠΑΔ/501/03-ΦΕΚ928Β/4-7-03. 

Αν ο Ανάδοχος έχει  ήδη  εγκατεστημένο στην Επιχείρηση του Σύστημα Διασφάλισης

Ποιότητας  εγκεκριμένο  από  αναγνωρισμένο  Ελληνικό  ή  αλλοδαπό  Οργανισμό

Πιστοποίησης,  είναι  υποχρεωμένος  εντός  δέκα  (10)  ήμερων  από  την  υπογραφή  της

Σύμβασης να το προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία σε δυο αντίγραφα.

 

ΆΡΘΡΟ 10ο : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Η  Διοίκηση  του  Έργου,  η  παρακολούθηση  και  ο  έλεγχος  αυτού  ασκούνται  από  την

Διευθύνουσα  ή  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  36  του

Ν.3669/2008  ,  ο  δε  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  συμμορφώνεται  προς  τη

Σύμβαση και τις διαταγές της Επίβλεψης. 

Η  Επίβλεψη  αποσκοπεί  στην  πιστή  εκπλήρωση  από  τον  Ανάδοχο  των  όρωνν  της

Σύμβασης και στην κατασκευή του Έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τους

ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. 

Η Επίβλεψη μπορεί να ασκηθεί και εκτός των στενών ορίων του Έργου επεκτεινόμενη

και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο κατασκευάζονται τμήματα που θα ενσωματωθούν στο

Έργο  (λατομεία,  ασφαλτικά  συγκροτήματα,  εργοτάξια  έτοιμου  σκυροδέματος,

μηχανουργεία, συγκροτήματα κοπής & διαμόρφωσης σιδηροπλισμου κλπ). 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της Επίβλεψης

και  σε  όλους  τους  προαναφερόμενους  χώρους  παραμένοντας  σε  κάθε  περίπτωση

αποκλειστικά υπεύθυνος, τόσο για την αστική όσο και την ποινική ευθύνη, αναφορικά με

τα  ατυχήματα  που  θα  μπορούσαν  να  συμβούν  στους  υπαλλήλους  της  Επιβλέπουσας

Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κάθε υπαλλήλου του

Αναδόχου  ή  εργατοτεχνίτη,  ο  οποίος  είτε  απείθησε  είτε  έδειξε  ασέβεια  προς  τους

αντιπροσώπους της ή άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου κατά την άσκηση ελέγχων, είτε

συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο που θίγει το κύρος των υπαλλήλων. 

Η άσκηση από την Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία της επίβλεψης των έργων δεν

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές

του υποχρεώσεις ή τους κείμενους Νόμους. 

Επίσης ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των έργων, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη

των  ζημιών  που  πιθανόν  να  προκύψουν  από  τυχόν  σφάλματα  των  σχεδίων  της

εγκεκριμένης  μελέτης,  εάν  πριν  την έναρξη  των  αντιστοίχων έργων δεν  διατυπώνει

εγγράφως προς τον Εργοδότη τις παρατηρήσεις του για τα σφάλματα αυτά. 



ΆΡΘΡΟ 11ο : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Οι  κοινοποιήσεις  εγγράφων της  Υπηρεσίας  προς  τον  Ανάδοχο ή  τον  Αντίκλητο  του

γίνονται  με Όργανο της  Υπηρεσίας ή  με  οποιοδήποτε άλλο Δημόσιο Όργανο (πχ με

συστημένη  επιστολή  μέσω  ΕΛ.ΤΑ)  ή  με  Δικαστικό  Επιμελητή  ή  με  FAX.  Για  την

κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι

σχετικές διατάξεις του Κωδικά Πολίτικης Δικονομίας. 

Ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την νόμιμη εκπροσώπηση του ή

τους τυχόν πληρεξουσίους. 
Όταν  πρόκειται  για  υπογραφή  Χρονοδιαγράμματος,  των  Επιμετρήσεων,  των

Πρωτοκόλλων  Αφανών  Εργασιών  (ΠΠΑΕ),  των  Πρωτοκόλλων  Κανονισμοί  Τιμών

Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠΕ), των

Πιστοποιήσεων, συμπληρωματικών Συμβάσεων και της επί  τόπου παρακολούθησης &

Διοίκησης κατασκευής του Έργου ο Ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό

στέλεχος της Επιχείρησης ή άλλον τεχνικό που έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά

προσόντα. 

ΑΡΘΡΟ  12ο  :  ΣΧΕΔΙΟ  &  ΦΑΚΕΛΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ  (Σ.Α.Υ  &

Φ.Α.Υ) 

Πριν  από  την  έναρξη  λειτουργίας  του  Εργοταξίου  ο  Ανάδοχος  μεριμνά  για  την

επικαιροποίηση  του  Σχεδίου  Ασφάλειας  &  Υγείας  (Σ.Α.Υ)  και  για  την  κατάρτιση

Φακέλλου Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ) όπως επιτάσσει η παράγραφος 3 του άρθρου 3

του ΠΔ/τος 305/96. 

Επειδή στο Εργοτάξιο του εν λόγω Έργου θα είναι παρόντα πολλά συνεργεία θα οριστεί

από τον Ανάδοχο Συντονιστής σε θέμα Ασφάλειας & Υγείας στον οποίο θα ανατεθούν τα

καθήκοντα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ΠΔ 305/96 και θα

έχει  τα προσόντα που προβλέπονται  και για τους Τεχνικούς Ασφάλειας από το ΠΔ

294/88. 

Εφόσον ο Ανάδοχος κρίνει ότι συντρέχει μια εκ των προϋποθέσεων που περιγράφονται

στην  παράγραφο 12 του  άρθρου  3 του  ΠΔ/τος 305/96 οφείλει  να  διαβιβάσει  στην

αρμόδια  Επιθεώρηση  Εργασίας,  πριν  από  την  έναρξη  των  εργασιών,  την  εκ  των

πρότερων γνωστοποίηση (παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96). 

Κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου η αρμοδία επιτροπή παραλαβής ελέγχει και την

ύπαρξη & πληρότητα του Φ.Α.Υ (το οποίο και παραδίνεται πλέον στον κύριο του Έργου)

προκειμένου  να  παραλάβει  το  Έργο,  στοιχείο  που  αναγράφεται  στο  Πρωτόκολλο

Παραλαβής. 

Πρόληψη και  αντιμετώπιση  του  εργασιακού  κινδύνου  κατά  την  κατασκευή  Δημοσίων

Έργων (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.). 

1. Κανονιστικές απαιτήσεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους

νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω

της υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 



2. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.). Ο

ανάδοχος θα πρέπει  να εφαρμόσει  το  Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.  στο έργο ώστε  να περιοριστεί  ο

εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. 

Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής: 

2.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

2.2 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. 

Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα

των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή

θεμάτων ασφαλείας και υγείας,  καθώς και  του γιατρού Εργασίας θα πρέπει  να είναι

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν. 1568/85, ΠΔ 17/96, ΠΔ 305/96, ΠΔ

294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας

και  υγείας  της  Εργασίας  καθώς  και  του  γιατρού  Εργασίας  γίνεται  εγγράφως  και

κοινοποιείται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο Αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. 

Για την κάλυψη αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας

και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

περιλαμβανομένης  της  εκτίμησης  του  εργασιακού  κινδύνου,  εκπαίδευση  προσωπικού,

κλπ. Ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται  με εξωτερικούς συνεργάτες ή και με ειδικά

αδειοδοτημένη  (ΠΔ  95/99,  ΠΔ  17/96)  από  το  Υπουργείο  Εργασίας  Εξωτερική

Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 

2.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα Α.Υ.Ε.. 

2.4 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων. 

2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. 

Κατ  ελάχιστον  απαιτούνται  διαδικασίες  για  αναφορά  ατυχήματος,   διερεύνηση  των

ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας, αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης,

χρήση  μέσων  ατομικής  προστασίας,  εκπαίδευση  προσωπικού,  ιατρικές  εξετάσεις

εργαζομένων. 

2.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών  π.χ.  για  βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια  μελέτη

προβλέπεται  από  την  νομοθεσία  ή  προτείνεται  από  το  Σ.Α.Υ.  της  μελέτης  ή  της

κατασκευής.

Διαδικασίες Επιθεωρήσεων. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει  να προγραμματίζει  την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του

εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν

άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να

εξασφαλίζεται  η  έγκαιρη  λήψη  μέτρων  για  την  επανόρθωση  των  επικίνδυνων

καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά. 

Άλλες προβλέψεις 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο

Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. 

Κατάρτιση  προγράμματος  και  υλοποίηση  εκπαίδευσης  των  εργαζομένων  σε  θέματα

Α.Υ.Ε.. 

Οδηγίες  ασφαλούς  εργασίας  προς  εφαρμογή  από  όλους  τους  εργαζόμενους  στο

εργοτάξιο. 

Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα Α.Υ.Ε. με τον συντονιστή Α.Υ.Ε.

και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού Εργασίας. 

Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 



Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση

του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις

εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (Φ.Α.Υ.)

εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος

Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του

Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι

όπως αυτό κατασκευάσθηκε. 

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

Γενικά 

Είδος έργου και χρήση αυτού 

Σύντομη περιγραφή του έργου 

Ακριβής διεύθυνση του έργου 

Στοιχεία κυρίου του έργου 

Στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

2.9.2 Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 

εργασίας. 

2.9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

2.9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 

2.9.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 

2.9.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών. 

2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις

π.χ. ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κλπ.

Και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και αποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα

με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 

2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης

επικινδυνότητας  κάθε  φάσης  και  υπόφασης  του  έργου  με  κλιμάκωση  της  εκτίμησης

επικινδυνότητας π.χ. 

Χ= Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 

Μ= Μέτρια εκτίμηση κινδύνου 

Υ= Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 

Σε  περίπτωση ταυτόχρονης  εκτέλεσης  φάσεων εργασιών  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται

υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

2.9.11 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

2.9.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα

μέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς

κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96).

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

2.9.Α Γενικά : 

Είδος έργου και χρήση αυτού 

Ακριβή διεύθυνση του έργου 



Αριθμό αδείας 

Στοιχεία του κυρίου του έργου 

Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 

2.9.Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου : 

Τεχνική περιγραφή του έργου 

Παραδοχές μελέτης 

Τα σχέδια «ως κατεσκευάσθη» 

2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει

να  λαμβάνονται  υπόψη  κατά  τις  ενδεχόμενες  μεταγενέστερες  εργασίες  καθ  όλη  την

διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. Εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης

των διαφόρων εργασιών,  στην αποφυγή  κινδύνων από τα διάφορα  δίκτυα (ύδρευσης,

ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ. 

2.9.Δ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

Το ανωτέρω περιλαμβάνει: 

-Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση 

του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που 

θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει 

το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων. 

-Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. 

οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη 

εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού 

κλπ. 
-Οδηγίες  συντήρησης  του  έργου.  Περιλαμβάνονται  συγκεκριμένες  οδηγίες  για  την

περιοδική συντήρηση του έργου.

 Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη

του αναδόχου και είναι στην διάθεση των ελεγκτικών 

αρχών.  Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  υποχρεούται  να  παρακολουθεί  την  ύπαρξη  και

εφαρμογή των Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο

καθ όλη την διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 

Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.. 

Όλες  οι  δαπάνες  που  συνεπάγονται  τα  παραπάνω,  αφορούν  στην  οργάνωση  του

εργοταξίου και  απαιτούνται  από τον νόμο,  βαρύνουν τον Ανάδοχο και  θα πρέπει  να

έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά την διαμόρφωση της προσφοράς του. 

ΆΡΘΡΟ 13ο : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

Με μερίμνα του Ανάδοχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα

φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για

τις  καιρικές  συνθήκες  που  επικρατούν,  αριθμητικά  στοιχειά  για  το  απασχολούμενο

προσωπικό  κατά  κατηγορίες,  τα  χρησιμοποιούμενα  μηχανήματα,  τα  προσκομιζόμενα

υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις

εντολές  και  παρατηρήσεις  των  Οργάνων Επίβλεψης,  τυχόν  έκτακτα  περιστατικά  και

κάθε άλλο σχετικό με το Έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.


