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Α Ρ Θ Ρ Ο 1: Αντικείµενο της 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 υπόλοιπους όρους της Σύµβασης και
τα σχέδια και διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν αρµόδια, θα κατασκευαστεί το έργο
που αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2 και θα συναφθεί η σχετική εργολαβική σύµβαση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2: Τίτλος του έργου – θέση, χαρακτηριστικά και αντικείµενο του έργου – Προϋπολογισµός
2.1

Ο τίτλος του έργου είναι: «Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων ∆.Η.».

2.2

Το έργο θα κατασκευαστεί στον ∆ήµο Ηρακλείου.

2.3

Αντικείµενο του έργου είναι η συντήρηση των δωµάτων και στεγών διαφόρων σχολικών
συγκροτηµάτων του ∆ήµου Ηρακλείου.

2.4

Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 330.000,00 € µε ΦΠΑ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3: Σειρά ισχύος τευχών δηµοπράτησης
Τα τεύχη δηµοπράτησης αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση όµως ασυµφωνίας µεταξύ των
περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των παραπάνω τευχών καθορίζεται πάγια όπως παρακάτω:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

To συµφωνητικό
Η ∆ιακήρυξη
Το Τιµολόγιο Προσφοράς
Ο Προϋπολογισµός Προσφοράς
Το Τιµολόγιο µελέτης
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
Οι ΕΤΕΠ
Η Τεχνική Περιγραφή
Ο Προϋπολογισµός µελέτης
Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές
Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, όπως
τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής του έργου όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία.

Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, επειδή
είναι δηµοσιευµένα κείµενα :
(1)
(2)
(3)
(4)

Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004.
Οι Ευρωκώδικες.
Oι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή του τ. Υ∆Ε).
Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
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Α Ρ Θ Ρ Ο 4: Σύµβαση κατασκευής του έργου
Η Σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα γίνει µε βάση την απόφαση για έγκριση της δηµοπρασίας και για
συνολικό χρηµατικό ποσό που θα προκύψει από την δηµοπρασία.
Ο Ανάδοχος, µετά την κοινοποίηση σε αυτόν της έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, καλείται για
την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, σύµφωνα µε το Π.∆. 609/85 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.
3263/04.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο µειοδότης δεν εµφανιστεί στην παραπάνω προθεσµία ή δεν προσκοµίσει τις
απαιτούµενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση
συµµετοχής του στην δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 26 του Π.∆.609/85.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5: Προθεσµίες- παρατάσεις
5.1

Η συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες δέκα (210) ηµερολογιακές
ηµέρες, µετρούµενη από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.

5.2

Παράταση της συµβατικής προθεσµίας και των τµηµατικών προθεσµιών δίνεται µόνο µε έγκριση του
φορέα κατασκευής του έργου και µε την προϋπόθεση ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ακόµα επιτρέπεται παράταση στις παρακάτω αποκλειστικά
αναφερόµενες περιπτώσεις ανωτέρας βίας:
α. Περιπτώσεις θεοµηνιών, που τυχόν θα προκαλέσουν καταστροφές στο έργο. Η παράταση
προθεσµίας που θα δοθεί σε αυτή την περίπτωση θα εκτιµηθεί από την Υπηρεσία, ανάλογα µε το
είδος και τον βαθµό των καταστροφών, που τυχόν θα συµβούν στο έργο, η αποκατάσταση των
οποίων θα γίνει από τον Εργολάβο.
β. Γενική απεργία των εργατών και υπαλλήλων, που παρατείνεται πέρα από δέκα (10) ηµέρες ή
διαδοχικές τέτοιες γενικές απεργίες, αλλά µε µικρότερη διάρκεια από 10 ηµερολογιακές ηµέρες, που
αθροιστικά ξεπερνούν τις 20 ηµέρες και σε όλη την διάρκεια από την ηµέρα, που θα υπογραφεί η
Σύµβαση, µέχρι να τελειώσει το έργο.

5.3

Παράταση προθεσµίας, δεν θα αναγνωριστεί στον Ανάδοχο λόγω ισχυρισµού άγνοιας των εδαφικών
και κλιµατολογικών συνθηκών της περιοχής του έργου, καθώς και των δυσκολιών λόγω της θέσεώς
του (κυκλοφοριακό κλπ), του χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών ή της αδυναµίας
έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων και υλικών από την Ελληνική ή ξένη βιοµηχανία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6: Έλεγχος και συµπλήρωση µελετών.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ελέγξει, µελετήσει και συµπληρώσει τις υπάρχουσες µελέτες χωρίς
πρόσθετη δαπάνη και αµοιβή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7: Πρόγραµµα – αναλυτικό χρονοδιάγραµµα κατασκευής έργου
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.∆. 609/85 ο Ανάδοχος καλείται σε προθεσµία 15 ηµερών από
την υπογραφή της σύµβασης, να συντάξει και υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, προς έγκριση
το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην προθεσµία που έχει τεθεί και
µε την διευκρίνηση, ότι οι εργασίες θα αρχίσουν αµέσως για να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις.
Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου θα είναι λεπτοµερειακό, θα περιλαµβάνει δε, όχι µονάχα του
χρόνους εκτέλεσης των καθ’ έκαστα εργασιών, αλλά και εκείνους των απαραίτητων προεργασιών, δοκιµών
κλπ, όπως απαιτείται ή ορίζεται στην παρούσα και στα άλλα τεύχη της σύµβασης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
γίνεται σαφές ότι περιελήφθησαν σ’ αυτό όλες οι απαιτούµενες δραστηριότητες, άµεσες ή έµµεσες για την
εµπρόθεσµη κατασκευή του έργου.
Βασικές δεσµεύσεις για την σύνταξη του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος είναι:
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α. Η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του έργου, που δεν µπορεί να υπερβεί τις 210 ηµερολογιακές
ηµέρες.
β.

Οι τµηµατικές προθεσµίες που πιθανόν να ορίσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
Η σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος θα γίνει σε ηµερολογιακές ηµέρες.
Ο ανάδοχος θα επιλέξει το πλήθος εκείνο των δραστηριοτήτων που θα κρίνει ότι απαιτείται για την
σύνταξη ενός ρεαλιστικού και αντιπροσωπευτικού χρονοδιαγράµµατος
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε µεγαλύτερη ανάλυση των εργασιών σε
δραστηριότητες και ιδιαίτερα για τις εργασίες εκείνες που συµµετέχουν σε µεγαλύτερο βάρος, τόσο στον
Προϋπολογισµό, όσο και στον χρονικό προγραµµατισµό του έργου.
Τέλος, η επιλογή των δραστηριοτήτων συναρτάται και µε τα στοιχεία οργάνωσης των παραγωγικών
κυττάρων (σύνθεση συνεργείων, στελέχωση σε ειδικότητες κλπ) και µε τα στοιχεία απόδοσης που
πρέπει τελικά να συνοδεύουν και υποστηρίζουν τις δραστηριότητες και το χρονοδιάγραµµα του έργου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου
8.1

Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας παράδοσης του έργου ή των τµηµατικών
προθεσµιών, µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες τα ποσά των οποίων
καθορίζονται στη Σύµβαση και είναι σύµφωνα µε το άρθρο 5 του N. 3263/04.

8.2

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση των προθεσµιών του έργου (συνολική ή
τµηµατικές) καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και
παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου.

8.3

Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει
τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που
είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή το νόµο (άρθρο 6 Ν.3263/04)

8.4

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει µία από τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3263/04.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9: Προκαταβολή
∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10: Τρόπος πληρωµής - κρατήσεις
10.1

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε την πρόοδο των εργασιών.

10.2

Στις τµηµατικές πληρωµές του Αναδόχου θα γίνεται κράτηση, για την εγγύηση καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 40, Π.∆. 609/85 και της παραγράφου 3, του άρθρου 27, του ίδιου Π.∆/τος.

10.3

Ο τελικός λογαριασµός πληρωµής του Αναδόχου εκδίδεται µε βάση τα πρωτόκολλα προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού.
Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά, για την έκδοση εξοφλητικού
λογαριασµού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών, επισυνάπτονται σ’αυτόν.

10.4

Πριν από την θεώρηση του λογαριασµού αυτού, καθώς και κάθε τµηµατικού λογαριασµού ο
Ανάδοχος πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρµόδιου υποκαταστήµατος του ΙΚΑ και λοιπών ταµείων,
ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές µε την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές.

10.5

Οι πληρωµές του Αναδόχου, θα γίνονται, µε βάση κατ’ ελάχιστο, µηνιαίες πιστοποιήσεις, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του Π.∆.609/85.

10.6

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ΣΑΤΑ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
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10.7

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζοµένων (µε
τις εκάστοτε από το Υπουργείο Εργασίας εκδιδόµενες αποφάσεις) δώρων εορτών Πάσχα και
Χριστουγέννων καθώς και αποζηµιώσεις λόγω απολύσεων, καθώς και στην καταβολή των νοµίµων
εισφορών του υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών οργανισµών ή Ταµείων όπως το ΙΚΑ.

10.8

Για την πληρωµή απαιτείται Τιµολόγιο, φορολογική ενηµερότητα, βεβαίωση ΙΚΑ ότι έχουν εξοφληθεί
οι προς αυτούς υποχρεώσεις και ό,τι άλλο έγγραφο ζητηθεί από την Υπηρεσία, που απαιτείται κατά
νόµο.

10.9

Σε κάθε πληρωµή θα παρακρατούνται οι νόµιµες κρατήσεις. Επίσης στην πρώτη πιστοποίηση θα
παρακρατούνται τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της
δηµοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων
διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του
νόµού δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του
έργου (παρ. 5, άρθρο2 του Ν. 3263/04).

Α Ρ Θ Ρ Ο 11: Αναθεώρηση – κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών
11.1

Η αναθεώρηση των τιµών µονάδος γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1418/84
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 41 του Π.∆. 609/85 και το Π.∆.286/94.

11.2

Η µέθοδος αναθεώρησης θα είναι αυτή που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 του
Ν.1418/84 και όπως καθορίζεται στα συµβατικά τεύχη (προϋπολογισµός).

11.3

Αν παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών ή µη εκτέλεσης συµβατικών, θα εφαρµόζονται
ανάλογα τα άρθρα 43 και 44 του Π.∆. 609/85 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12: Επιµετρήσεις
12.1

Για τις επιµετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις οι αναφερόµενες στο άρθρο
38 του Π.∆.609/85.

12.2

Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιµετρήσεως των διαφόρων ειδών των εργασιών
ισχύουν αυτά που ορίζονται από τα Τιµολόγια της εργολαβίας.

12.3

Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται µε τα παραπάνω στοιχεία ο τρόπος επιµετρήσεως, θα
επιµετρηθούν και θα πληρωθούν οι µονάδες εργασιών που πραγµατικά θα εκτελεσθούν και δεν θα
ληφθούν υπόψη τυχόν υφιστάµενες συνήθειες για ιδιωτικά έργα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13: Χρόνος εγγύησης – παραλαβή του έργου
13.1

Ο χρόνος εγγύησης (δηλαδή υποχρεωτικής συντήρησης) των εργασιών, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και
11 του Ν.1418/84 και το άρθρο 54 του Π.∆.609/85 ορίζεται σε δέκα πέντε (15) µήνες από την
βεβαίωση περάτωσης.
Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 7, παρ.6 και στο άρθρο 11 παρ.1
του Ν.1418/84 καθώς και στο άρθρο 54 του Π.∆.609/85.

13.2

Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαµβάνονται σ’ αυτήν την εργολαβία εκδίδεται βεβαίωση
περάτωσης του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα από τη
βεβαιωµένη περάτωση του έργου µέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης.

13.3

Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα 53
και 55 του Π.∆. 609/85.
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13.4

Για την διοικητική παραλαβή του έργου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 56 του Π.∆.609/85.
∆εν θα γίνεται καµµία διοικητική παραλαβή για χρήση έστω και τµήµατος έργου αν δεν υπάρχει
προηγούµενη έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
14.1

Για την υπογραφή της Σύµβασης θα απαιτηθεί προσκόµιση εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του Ν.3263/04 οριζόµενη σε πέντε τοις εκατό (5%) του Προϋπολογισµού µελέτης. Για τις
τυχόν συµπληρωµατικές συµβάσεις που θα υπογραφούν στα πλαίσια της αρχικής σύµβασης, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την υπογραφή συµπληρωµατική εγγύηση, το
ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο ποσό της συµπληρωµατικής σύµβασης και θα ισούται µε το
προαναφερόµενο ποσοστό στο οποίο θα προστεθεί το ήµισυ του ποσοστού που ενδεχοµένως
προκύψει κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/04.

14.2

Για κάθε µεταγενέστερη αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου πέραν του Προϋπολογισµού µελέτης
θα απαιτηθεί συµπληρωµατική εγγύηση κατά το αυτό ποσοστό 5% επί του ποσού αύξησης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.2 του άρθρου 27 του Π.∆.609/85.

14.3

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις (παρ.3, άρθρου 27 Π.∆.
609/85).

Α Ρ Θ Ρ Ο 15: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των εργασιών
15.1

Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τις διάφορες εργασίες µε όλους τους κανόνες της τέχνης και
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας και τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια τα οποία θα
εγκριθούν από τον εργοδότη. Οπωσδήποτε όµως ο ανάδοχος διατηρεί την ευθύνη της καλής
εκτέλεσης των έργων.

15.2

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη σύνταξη και εφαρµογή των
µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και
οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από την
ευθύνη του.

15.3

Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου και µόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιµοποίηση των
απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσης Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τα λοιπά εγκεκριµένα
συµβατικά τεύχη και σχέδια.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργαλεία και
µηχανήµατα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου καθώς και για τη µεταφορά τους από τις
πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του
δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου.

15.4

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια
της µελέτης και µε τα τυχόν συµπληρωµατικά κατά το στάδιο της κατασκευής. Ο ανάδοχος πρέπει να
έχει υπόψη του ότι για τυχόν τροποποιήσεις δεν δικαιούται καµία ιδιαίτερη αµοιβή έστω και αν από τις
τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονοµικό όφελος για την Υπηρεσία.

15.5

Ρητά καθορίζεται ότι καµία πρόσθετη αποζηµίωση δεν δικαιούται ο ανάδοχος από τις δυσκολίες που
θα αντιµετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής ή από τυχόν εργασίες που θα απαιτηθούν για την
ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης.

15.6

Οποιαδήποτε ζηµιά ή απώλεια στο έργο είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια,
λατοµεία κλπ) που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά την διάρκεια της
εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωµένος και να την
αποκαταστήσει.

15.7

Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε
περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου
βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο.
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15.8

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας που
επιβάλονται από το Π.∆. 447/75 και 1073/8/(ΦΕΚ 260α/16.9.81) και όποια άλλα διατάγµατα έχουν
εκδοθεί πρόσφατα καθώς και οποιαδήποτε άλλα µέτρα που αναφέρονται στους ισχύοντες
κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων.

15.9

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 16: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους
16.1

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να µην παρεµποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από
άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες που δεν
περιλαµβάνονται στη σύµβασή του.

16.2

Αντίθετα υποχρεώνεται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ)
ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλει κανένα εµπόδιο στις
εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να
συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους εργολάβους των Εταιρειών και Οργανισµών Κοινής
Ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής του έργου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17: ∆ιεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο – προσωπικό αναδόχου – υγιεινή και
ασφάλιση εργαζοµένων
17.1

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

17.1.1 Πέρα από τα προβλεπόµενα στο σχετικό περί επιβλέψεως κατασκευής έργου άρθρο 6 του Ν.1418/84
και άρθρο 28 του Π.∆.609/85 ισχύουν τα παρακάτω:
α. Η παρουσία των υπαλλήλων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που ασκούν την Επίβλεψη δεν
απαλλάσσει µε κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη
σύµβαση.
β. Ο ανάδοχος υποχρεούται µόλις εγκατασταθεί από την Υπηρεσία να µισθώσει ή να κατασκευάσει
στον τόπο του Έργου κατάλληλα και ευπρεπή γραφεία για τον Επιβλέποντα της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας και τους βοηθούς του και να τα εφοδιάσει µε τα απαραίτητα έπιπλα, όργανα, γραφική ύλη
καθώς και Η/Υ, τηλέφωνο και fax. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο.
17.1.2 Επίσης µε βάση την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν.1418/84, ισχύουν τα παρακάτω:
α. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία την διεύθυνση των
κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σ’ αυτά.
β. Το αργότερο σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος
θα συστήσει γραφείο εργοταξίου το οποίο θα διατηρήσει σε όλη την διάρκεια του έργου και µέχρι
την προσωρινή παραλαβή.
γ. Προϊστάµενος του γραφείου αυτού θα είναι έµπειρος ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός,
5ετούς τουλάχιστον εµπειρίας, που θα διορίζεται από τον ανάδοχο ύστερα από έγκριση της
Υπηρεσίας και θα είναι ο επί τόπου Μηχανικός του Αναδόχου.
Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου Μηχανικού, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην
Υπηρεσία µέσα σε είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης όλες τις
πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία που θα αφορούν τα προσόντα και την
πείρα του.
Η Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µην δίνει την έγκρισή της για τον προτεινόµενο
Μηχανικό σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν είναι κατάλληλος για την
παραπάνω θέση.
δ. Ο επί τόπου Μηχανικός του αναδόχου, θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του Εργοταξίου, περιλαµβανοµένης
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της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου
του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί
τόπου του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ).
ε. Εργασίες που θα εκτελούνται χωρίς την παρουσία του εξουσιοδοτηµένου αυτού τεχνικού δεν θα
παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία.
ζ. Ο επί τόπου Μηχανικός του αναδόχου είναι Υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή
εκτέλεση των εργασιών και την λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και
ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο καθώς και τρίτου.
η. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός του υπόψη επί τόπου Μηχανικού του Αναδόχου σε καµία
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του, ο δε ανάδοχος παραµένει πάντοτε
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος, απέναντι στην Υπηρεσία.
θ. Ο ανάδοχος εκτός από τον διορισµό του επί τόπου Μηχανικού και του αντικαταστάτη του
υποχρεούται να στελεχώσει τα γραφεία του στο εργοτάξιο µε επιτελείο από ειδικευµένο και
έµπειρο προσωπικό, αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου και να
ενηµερώσει πλήρως και εγγράφως την Υπηρεσία για την εµπειρία κατά την εξειδίκευση του
προσωπικού αυτού.
ι. Γενικά, για τα παραπάνω ισχύουν τα άρθρα 28 και 34 του Π.∆.609/85 και 6 του Ν.1418/84 καθώς
και όλες οι επί µέρους διατάξεις του Π.∆. 609/85 και ο Ν.1418/84.

17.2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

17.2.1

Σχετικά µε την εκλογή του προσωπικού ο Ανάδοχος, εκτός των υποχρεώσεων που
καθορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 28 και 34 του Π.∆. 609/85, είναι υποχρεωµένος να
συµµορφωθεί, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 1418/84, και προς τα παρακάτω :

17.2.2

Ο Aνάδοχος εκτός από τον διορισµό του Προϊσταµένου του Εργοταξιακού γραφείου και του
αντικαταστάτη του, υποχρεούται να στελεχώσει µονίµως τα γραφεία του στο εργοτάξιο µε
επιτελείο από ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό αναγκαίο για την διεύθυνση,
παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου.

17.2.3

Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύµφωνα µε την ισχύουσα
Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε σχετική άδεια
παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του Αναδόχου και σύµφωνα µε την
ισχύουσα εργατική και λοιπή Νοµοθεσία.

17.2.4

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του
άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική
συµπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό
που ενώ θα έπρεπε, κατά τα ανωτέρω, να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το
προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου.

17.2.5

Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφοµένου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης, πλην των ανωτέρω
κυρώσεων, θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή για περαιτέρω σχετικές ενέργειες.

17.3

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

17.3.1

O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους,
∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων.

17.3.2

Λόγω της σπουδαιότητος της τηρήσεως των απαιτουµένων 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 ∆ιαχείρισης), καθώς και σε
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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.

17.3.3

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.

17.3.4

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.∆. 1073/81).

Α Ρ Θ Ρ Ο 18: Ηµερολόγιο έργου – Μητρώο έργου
18.1

Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθηµερινά ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Π.∆. 609/85
και θα έχει ένα αντίγραφο των εγκεκριµένων µελετών και κατασκευαστικών σχεδίων στο
Γραφείο του Εργοταξίου.

18.2

Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου,
βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες, για την τήρηση του ηµερολογίου του
έργου και του βιβλίου καταµέτρησης αφανών εργασιών.

18.3

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνη του, στη λήψη, επεξεργασία και παράδοση
στην Υπηρεσία µία σειρά φωτογραφιών και τα αρνητικά τους. Η παράδοση των παραπάνω
πρέπει να γίνει πριν από την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των εργασιών

18.4

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, µαζί µε την Τελική
Επιµέτρηση, Μητρώο του Έργου, το οποίο θα περιλαµβάνει τα «ως κατασκευάσθη» σχέδια
του έργου. Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της,
κατά την παρ. 4 του άρθρου 53 του Π.∆. 609/85, τελικής επιµέτρησης, επί πλέον συνεπάγεται
την σύνταξη και εκτύπωσή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό των Αναδόχων
και πρόσθετη ποινική ρήτρα ίση µε το τρία τοις χιλίοις (3‰) του αρχικού συµβατικού ποσού.

18.5

Οι δαπάνες για την τήρηση των παραπάνω στοιχείων περιλαµβάνονται κατά ανηγµένο τρόπο
στις τιµές µονάδας των εργασιών της προσφοράς του Αναδόχου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19: Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα
του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή
επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37
παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).
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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/85/14-501 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες
τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της
κατασκευής του έργου : Ν.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 διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111),
Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και
τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του
Π∆ 305/96.
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο,
καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ.
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ)
και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των
προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα
υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20
εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ.
12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής
µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ
∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα
εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).
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).
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ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας
(ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα
εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ :
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν
στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).
2. Η υποχρέωση
παρ.4), όταν :

εκπόνησης

ΣΑΥ

προβλέπεται

σύµφωνα

µε

το

Π∆

305/96

(αρ.

3

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός
συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα
ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο
δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2511-2011) 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.
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους
σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω
εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της
επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται
εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται
δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
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δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας,
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α
και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις
τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την
αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του
τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις
κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των
οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε
περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το
θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα µέτρα που λαµβάνονται για την
αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού
ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές
αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος
όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου,
να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του
ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα
εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5.

Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ
των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο
εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.)
Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία
Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της
∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι
αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής
εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ.
∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4 Συσχετισµός
Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Σχεδίου

Ασφάλειας

Υγείας

(ΣΑΥ)

και

Ηµερολόγιου

Μέτρων

Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ Α. Στα
πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και
επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην
αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του
ατυχήµατος.
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4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα
ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη
προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV
µέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο,
ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.7579), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και
τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆
1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης
και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση
πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 9296), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη
χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110),
Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως
: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ,
εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο
εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94,
Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

4.2 Εργοταξιακη σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και
των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :
Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων»
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »
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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. ΐ ν µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και.
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07
(αρ.30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆
85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων :
Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆
82/10.
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών
και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών
και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα
ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ. 11-15), Π∆ 31/90, Π∆
499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆
305/96 (αρ.12 παραρτ.Μ µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10,
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5)
και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παρ.
8.1 .γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος
συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων
σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο
βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).
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5. Νοµοθετηµατα 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 :
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. ΐ ν µέρος Β τµήµα II, παρ.11),
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆
212/06,ΥΑ 21017/84/09.
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων,
παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα
ΙΙ παρ. 10 ).
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύφος, Εργασίες σε στέγες.
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπης & λοιπές θερµές εργασίες
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ
αρ.οικ.16289/330/99.
5.5 Κατασκευή
δοµικών
έργων
(κτίρια,
γέφυρες,
τοίχοι
αντιστηριξης,
δεξαµενές
(κλπ)
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).
5.6

Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε
στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.
IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).
5.7

Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση
πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.^ µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και
παρ.13).
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
Α. ΝΟΜΟΙ

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ν. 495/76

ΦΕΚ 337/Α/76

ΥΑ 130646/84

ΦΕΚ 154/Β/84

Ν. 1396/83

ΦΕΚ 126/Α/83

ΚΥΑ 3329/89

ΦΕΚ 132/Β/89

Ν. 1430/84

ΦΕΚ 49/Α/84

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΦΕΚ 138/Β/91

Ν. 2168/93

ΦΕΚ 147/Α/93

ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93

ΦΕΚ 187/Β/93

Ν. 2696/99

ΦΕΚ 57/Α/99

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΦΕΚ 765/Β/93

Ν. 3542/07

ΦΕΚ 50/Α/07

ΚΥΑ αρ.8881/94

ΦΕΚ 450/Β/94

Ν.3669/08

ΦΕΚ 116/Α/08

ΥΑ αρ.οικ.31245/93

ΦΕΚ 451/Β/93

Ν. 3850/10

ΦΕΚ 84/Α/10

ΥΑ 3009/2/21-γ/94

ΦΕΚ 301/Β/94

Ν. 4030/12

ΦΕΚ 249/Α/12

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

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96

ΦΕΚ 1035/Β/96

Π.∆. 413/77

ΦΕΚ 128/Α/77

ΥΑ αρ.οικ. Β.5261/190/97

ΦΕΚ 113/Β/97

Π.∆. 95/78

ΦΕΚ 20/Α/78

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99

ΦΕΚ 987/Β/99

Π.∆. 216/78

ΦΕΚ 47/Α/78

ΚΥΑ αρ.οικ.15085/593/03

ΦΕΚ 1186/Β/03

Π.∆. 778/80

ΦΕΚ 193/Α/80

ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03

ΦΕΚ 708/Β/93

Π.∆. 1073/81

ΦΕΚ 260/Α/81

ΚΥΑ αρ. 6952/11

ΦΕΚ 420/Β/11

Π.∆. 225/89

ΦΕΚ 106/Α/89

ΥΑ 3046/304/89

ΦΕΚ 59/∆/89

Π.∆. 31/90

ΦΕΚ 31/Α/90

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00

ΦΕΚ 1035/Β/00

Π.∆. 70/90

ΦΕΚ 31/Α/90

ΥΑ αρ.οικ.433/2000

ΦΕΚ 1176/Β/00

Π.∆. 85/91

ΦΕΚ 38/Α/91

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΦΕΚ 686/Β/01

Π.∆. 499/91

ΦΕΚ 180/Α/91

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01

ΦΕΚ 266/Β/01

Π.∆. 395/94

ΦΕΚ 220/Α/94

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02

ΦΕΚ 16/Β/03

Π.∆. 396/94

ΦΕΚ 220/Α/94

ΥΑ ∆ΜΕΟ/Ο/613/11

ΦΕΚ 905/Β/11

Π.∆. 397/94

ΦΕΚ 221/Α/94

ΥΑ 21017/84/09

ΦΕΚ 1287/Β/09

Π.∆. 105/95

ΦΕΚ 67/Α/95

Πυροσβεστική διάταξη 7, απόφ. ΦΕΚ 155/Β/96
7568.Φ.700.1/96

Π.∆. 455/95

ΦΕΚ 268/Α/95

Π.∆. 305/96

ΦΕΚ 212/Α/96

Π.∆. 89/99

ΦΕΚ 94/Α/99

Γ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Π.∆. 304/00

ΦΕΚ 241/Α/00

Εγκύκλιος 27/03

Αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠ
Π/208/12-9-03

Π.∆. 155/04

ΦΕΚ 121/Α/04

Εγκύκλιος 6/08

Αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆
οικ/215/31-3-08

Π.∆. 176/05

ΦΕΚ 227/Α/05

Εγκύκλιος Σ.ΕΠ.Ε.

Αρ. πρωτ. 10201/12
Α∆Α: Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

Π.∆. 149/06

ΦΕΚ 159/Α/06

Π.∆. 2/06

ΦΕΚ 268/Α/06

Π.∆. 212/06

ΦΕΚ 212/Α/06

Π.∆. 82/10

ΦΕΚ 145/Α/10

Π.∆. 57/10

ΦΕΚ 97/Α/10

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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Α Ρ Θ Ρ Ο 20: Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου
20.1

Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου , όσον αφορά στην ανάπτυξη και
εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), όπως προκύπτουν από την απόφαση
της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµό ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/13.10.2000 (ΦΕΚ 17508/2000 Τεύχος Β’ ) του
ΥΠΕΧΩ∆Ε για «Εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα ∆ηµόσια Έργα και
Μελέτες» καθώς και από τις απαιτήσεις και περιορισµούς γενικά για θέµατα ποιότητας, που
θέτουν τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης της Παρούσας Σύµβασης.

20.2

Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση, είναι υποχρεωµένος, είτε έχει
πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, να συντάξει
Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου και να το υποβάλλει σε τρία αντίτυπα τουλάχιστον, στην
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, εντός 60 ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.

20.3

Η διευθύνουσα Υπηρεσία εφόσον διαπιστώσει ότι το Π.Π.Ε. δεν είναι συντεταγµένο σύµφωνα
µε τα συµβατικά τεύχη, το επιστρέφει για διόρθωση και επανυποβολή. Σε αντίθετη περίπτωση
το Π.Π.Ε. ελέγχεται και εγκρίνεται σε συνεργασία µε την Προϊσταµένη Αρχή εντός 10
εργάσιµων ηµερών. Σε περίπτωση επανειληµµένης υποβολής η προθεσµία νοείται από την
τελευταία υποβολή. Ένα αντίγραφο του εγκεκριµένου Π.Π.Ε. επιστρέφεται στον Ανάδοχο και
τα υπόλοιπα δύο παραµένουν στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και την Προϊσταµένη Αρχή.

20.4

Σκοπός της εφαρµογής ενός Προγράµµατος Ποιότητας στην συγκεκριµένη εργολαβία είναι να
εξασφαλιστεί η υλοποίηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος µε την παρούσα
Σύµβαση, έναντι του ΚτΕ, σχετικά µε τον χρόνο, το κόστος και την προδιαγεγραµµένη
ποιότητα µελέτης, κατασκευής και λειτουργίας του έργου.

20.5

Το Π.Π.Ε. θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα παρακάτω έγγραφα:
Α) ∆ΕΕΠΠ 502/13-10-2000 απόφαση Υφυπουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε,
Β) ∆ΙΠΑΚ 611/24-7-2001 Απόφαση ΥΦ, ΠΕΧΩ∆Ε
Γ) Υπόδειγµα σχεδίου ποιότητος έργου που συνοδεύει το αρ. Γ∆Π∆Ε/82/3-5-2001 έγγραφο
ΥΠΕΧΩ∆Ε.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21: Εκπροσώπηση αναδόχου – κοινοποίηση εγγράφου
Για την εκπροσώπηση του Αναδόχου και την κοινοποίηση των εγγράφων της Υπηρεσίας, ισχύουν τα
αναφερόµενα στα άρθρα 26, 29 και 35 του Π.∆.609/85.
Α Ρ Θ Ρ Ο 22: Πληροφόρηση - δηµοσιότητα
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει και να αναρτήσει, χωρίς επιπλέον αµοιβή, σε θέση που θα του
υποδειχθεί από την Υπηρεσία, πληροφοριακή πινακίδα για το έργο. Οι διαστάσεις της πινακίδας και το
περιεχόµενό της θα καθοριστούν από την Υπηρεσία.
Α Ρ Θ Ρ Ο 23: Ισχύουσες διατάξεις
Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Ν. 3263/04 και του Π.∆.609/85, όπως έχουν
κωδικοποιηθεί µε το Ν. 3669/2008.

Συντάχθηκε

Ζαφειρένια Καραγιαννάκη
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος

Ευαγγελία Παπαδάκη-Μπιµπή
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο ∆/ντης Τεχνικών Έργων &
Μελετών

Στυλιανός Αλεξάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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