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Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

1.1 Στην παρούσα Ειδική Ειδικής Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) διατυπώνονται οι όροι 
σύμφωνα με τους οποίους θα γίνει η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών.  
Τα είδη των εργασιών που προβλέπονται περιέχονται στην Τεχνική Περιγραφή, με τις Γενικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν για τα δημόσια έργα. 

1.2 Αντικείμενο της παρούσας, εργολαβίας είναι η εκτέλεση και πλήρης ολοκλήρωση από τον 
Ανάδοχο των κατεδαφίσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση 
αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό και την 
παραλία Ν. Χαλκιδικής» 

1.3 Συμβατικές τιμές  μονάδας εργασιών είναι οι τιμές  μονάδας του Περιγραφικού Τιμολογίου 
Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών – Έργων Οδοποιίας και Λιμενικών Έργων, όπως αυτές θα 
διαμορφωθούν μετά την εφαρμογή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που θα προσφέρει ο 
Ανάδοχος του έργου.  

1.4 Αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συνολική κατά το έντυπο 
Προσφοράς Ποσοστού Έκπτωσης αξία του έργου (Άθροισμα ΣΠ).  

1.5 Η συμμετοχή στην δημοπρασία  με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο 
Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του έργου.  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ 

2.1 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της Εργολαβίας, σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η ανάθεση 
και η εκτέλεση του έργου, είναι όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης, όπου και 
καθορίζεται η σειρά ισχύος αυτών, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους. 

2.2 Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκεκριμένες προδιαγραφές για το κάθε 
είδος εργασιών και σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης. Επιπλέον αυτών ισχύουν και: 

2.3 Θεσμικό πλαίσιο 

1. Ο Ν.3669/08 (ΚΔΕ) «Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΦΕΚ 
116 Α’/18-06-08) 

2. Ο Ν. 1418/84 - «∆ημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α’/84) όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τους Νόμους :  

 Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α’ 94/05-06-1992)  
 Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α’ /13-8-1994) 
 Ν. 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α’ 202/14091995)  
 Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α’ 29/28021996)  
 Ν. 2940/01 (ΦΕΚ Α΄ 180/682001)  
 Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31122003)  
 Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/2892004)  
 Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/2222005)  
 Ν.3414/2005(ΦΕΚ279Α/10112005)  
 Ν.3481/2006(ΦΕΚ 162Α) 
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2.4 Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
∆ικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι), ή των τέως Υπουργείων Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων 
(Υ.ΠΕ.ΧK.∆.Ε) και ∆ημοσίων Έργων (Υ.∆.Ε.),  

2.5 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, Προεδρικό ∆ιάταγμα, Απόφαση, 
Ερμηνευτική Εγκύκλιος, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Γενικά όλες οι προδιαγραφές που ισχύουν για τα δημόσια έργα, το Π.Δ.696/8-10-74 «Περί 
αμοιβών μηχανικών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών» καθώς και η εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ 
με αριθμό 54/38935/210.95 «Κανονισμός για κατεδαφίσεις κτηρίων» και οι λοιποί ισχύοντες 
κανονισμοί και διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας είναι κατά τη σειρά ισχύος τους τα παρακάτω: 

1. To συμφωνητικό 
2. Η παρούσα Διακήρυξη 
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) 
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 
7. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 
8. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 

από την Υπηρεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

4.1 Η υποβολή προσφοράς στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι 
έχουν επισκεφτεί και πλήρως ελέγξει τη φύση την τοποθεσία του έργου, και έχουν πλήρη 
γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις 
θέσεις οριστικής εναπόθεσης προϊόντων κατεδαφίσεων, τις μεταφορές, διάθεση διαχείριση 
και αποθήκευση των υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει 
προσωπικού και οδών προσπέλασης, τις συνήθως επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες 
του έργου, το είδος και τα  μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν 
την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα που με 
οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε 
συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης. 

4.2 Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί με όλα τα συμβατικά στοιχεία 
της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί 
με τη ∆ιακήρυξη, τη βάση της προσφοράς. Επίσης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και 
αναλαμβάνει να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την προσφορά 
του. Παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους 
όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του με 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
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4.3 Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο του έργου 
(εκτός αυτού όπου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών με την παρούσα εργολαβία) για 
εναπόθεση υλικών, προϊόντων, μηχανημάτων, μπάζων κ.λπ. 

4.4 Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ευθύνη του Αναδόχου, σε περίπτωση που, παρά την ισχύουσα 
νομοθεσία, χρησιμοποιηθεί προσωπικό που δεν έχει νόμιμη άδεια εργασίας (ΕΣΥ 24 παρ. 
24.6). 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Μέσα σε 15 μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του ο μειοδότης, που του κατακυρώθηκε η 
δημοπρασία, οφείλει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και την 
ανάλογη εγγύηση καλής εκτέλεσης (βασική ή και πρόσθετη), σύμφωνα με το άρθρο 35 του 
Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), παρ. 1 & 2. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

6.1 Λόγω της φύσης, της έκτασης του έργου και της ομαδοποίησης των προς κατεδάφιση 
κτισμάτων απαιτείται χρονοδιάγραμμα εργασιών.  

Ο Ανάδοχος, με βάση την ολική προθεσμία συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, και η έναρξη των εργασιών από μέρος του Αναδόχου 
δε μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 
46 παρ. 2 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ)). 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), αρχίζει η 
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου θα τηρηθεί ημερολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.3669/2008 
(ΚΔΕ) και βιβλίο καταμέτρησης για τις αφανείς εργασίες. 

6.2 Το χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου, αναλύει δε ανά 
μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να 
εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται  με τη  μορφή τετραγωνικού πίνακα που 
περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών 
και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει 
τη σύνταξη χρονοδιαγράμματος με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. 

6.3 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις 
προτάσεις του Αναδόχου σχετικά με την σειρά και την διάρκεια εκτέλεσης των κατεδαφίσεων, 
ανάλογα με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων, μέσα στα όρια των 
συμβατικών προθεσμιών. Η έγκριση γίνεται σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή του 
χρονοδιαγράμματος. Αν η έγκριση δεν γίνει  μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην 
προθεσμία δεν ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινήσεις ή αναμορφώσεις ή 
συμπληρώσεις το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. 

6.4 Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν  μεταβληθούν οι ποσότητες των 
εργασιών ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 46, παρ. 2 του Ν.3669/2008. 
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6.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται ε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του 
χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα, στην περίπτωση που κάποια 
προθεσμία ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία 
αποπεράτωσης του όλου έργου.  

    Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο βασικές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από την επίβλεψη 
και σε περίπτωση καθυστέρησης ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από 
ειδική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. Επίσης έκπτωτος  μπορεί να 
κηρυχθεί ο Ανάδοχος αν δεν συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του για την υποβολή του 
χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και γενικότερα για την  
η τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την  μη συμμόρφωση του προς τις, σύμφωνα  
ε την σύμβαση, έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. 

6.6 O Ανάδοχος υποχρεούται επίσης όπως, μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της 
σύμβασης, συντάξει και υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία οργανόγραμμα του      
εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών,      
εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την      
εκτέλεση του έργου (άρθρο 46, παρ. 4 του Ν.3669/2008). 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

7.1 Το έργο πρέπει να περαιωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα ημερών (30) από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 
έργου συνεπάγεται την επιβολή της από το άρθρο 49, παρ. 1 και 2 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) 
προβλεπομένης ποινικής ρήτρας. 

Παράταση στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία χορηγείται στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 48, παρ. 7, 8, 9 & 10 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ)). 

7.2 θα ισχύουν οι προθεσμίες του χρονοδιαγράμματος 

7.3 Για τυχόν χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου εφαρμόζονται οι σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008. 

7.4 Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία του έργου με 
απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον Ανάδοχο η δυνατότητα 
εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια,  με ή χωρίς υπερωρίες 
καθώς και η δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση 
από την υπερωριακή εργασία θα βαρύνει τον Ανάδοχο, χωρίς καμία απαίτηση οποιασδήποτε 
αποζημιώσεως εκ μέρους του εργοδότη. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή κ.λ.π. 
απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν  με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου. Η Υπηρεσία, εάν 
χρειασθεί, θα συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων 
αδειών. 

  

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1 Για κάθε ημέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον Ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας, 
επιβάλλονται οι καθοριζόμενες ε το άρθρο 49 του Ν.3669/2008 ποινικές ρήτρες και για τα 
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καθοριζόμενα σε αυτό χρονικά διαστήματα. Τα ως άνω ποσά ποινικών ρητρών θα 
παρακρατούνται από τις πιστοποιήσεις του έργου. 

8.2 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής 
προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και 
επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη 
σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες  μέχρι ακόμα δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται 
σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως  μέση ημερήσια αξία 
νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί ε το ποσό των τυχόν 
συμπληρωματικών συ βάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για 
την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι 
τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

8.3 Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία του έργου με 
απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον Ανάδοχο η δυνατότητα 
εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια,  με ή χωρίς υπερωρίες 
καθώς και η δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση 
από την υπερωριακή εργασία θα βαρύνει τον Ανάδοχο, χωρίς καμία απαίτηση οποιασδήποτε 
αποζημιώσεως εκ μέρους του εργοδότη. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή κ.λ.π. 
απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν  με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου. Η Υπηρεσία, εάν 
χρειασθεί, θα συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων 
αδειών. 

8.4  Εάν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις 
γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται 
έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΟΦΕΛΟΣ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ) – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ-
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Στην προκειμένη εργολαβία ισχύουν τα εξής ποσοστά για εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα: 

α) Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών, υπολογιζόμενης σύμφωνα με τις 
συμβατικές τιμές για το κατ’ αποκοπή έργο, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην προσφορά. 

β) Οι τιμές μονάδος του Περιγραφικού Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών, περιλαμβάνουν τις 
κάθε είδους επιβαρύνσεις τους, δηλαδή φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λ.π. Κάθε 
απαλλαγή από οποιαδήποτε επιβάρυνση της παραγράφου 8.2, που τυχόν θα δοθεί κατά την 
εκτέλεση του έργου, θα εκπέσει για ωφέλεια του έργου.  

Τα παραπάνω ισχύουν και για νέες τιμές μονάδας που τυχόν θα κανονισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Η διεύθυνση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου στον τόπο κατασκευής του θα γίνεται από 
τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Η επί τόπου 
του έργου παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης 
είναι υποχρεωτική (άρθρο 38 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ)). 
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Η εκτέλεση του έργου θα γίνεται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ή με υπεργολαβίες ή από 
κατασκευαστική κοινοπραξία, που θα έχουν συσταθεί νόμιμα. Σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης 
υποκατάστασης του Αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, χωρίς να τηρούνται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας θα 
ακολουθούνται οι προβλέψεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν.3669/2008 (έκπτωση αναδόχου). Τα 
σχετικά θέματα διέπονται από τις προβλέψεις των άρθρων 65-69 του Ν.3669/2008. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Διέπονται από το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το 
έργο, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί κατά είδος και ποσότητες από την Υπηρεσία, σύμφωνα με το 
ανωτέρω άρθρο. Στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν προβλέπονται 
από το Τιμολόγιο της σύμβασης, συντάσσονται νέες τιμές μονάδος βάσει των ενιαίων Τιμολογίων 
του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. όπως αυτά ισχύουν σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5,6, & 7 του ανωτέρω 
άρθρου. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ–ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ–ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ–ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
α) Η παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών συντελείται όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του 

Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). 
β) Οι πιστοποιήσεις και λογαριασμοί θα συνταχθούν μετά το πέρας όλων των εργασιών από τον 

Ανάδοχο, θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους και θα 
πληρωθούν μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας ελέγχου 
(άρθρο 53 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ)). 

γ) Απαγορεύεται η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου, όπως αυτή διαμορφώνεται 
με την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που οι οριζόμενες από τον πίνακα εργασιών 
της Υπηρεσίας εργασίες δεν είναι δυνατό να εκτελεσθούν μέσα στα πλαίσια της εγκεκριμένης 
δαπάνης, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την εκτέλεση να αναφέρει το γεγονός στην Υπηρεσία 
για παροχή σχετικών οδηγιών. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών καθ’ υπέρβαση και κατά 
παράβαση των προαναφερθέντων, η Υπηρεσία ουδεμία έχει υποχρέωση πληρωμής τους. 

δ) Απαγορεύεται η πληρωμή μη δόκιμων εργασιών σύμφωνα και με την παράγραφο ΙΙΙ του 
άρθρου 14 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α. σύμφωνα 
με την αριθμ. 78.10/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το έργο βαρύνεται με τους προβλεπόμενους για την υπόψη κατηγορία έργων φόρους, τέλη, 
κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που 
δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών διοδίων των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων. 

Κατ’ εξαίρεση αυξομειώσεις στο χαρτόσημο τιμολογίων ή άλλοι φόροι που βαρύνουν άμεσα το 
εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον Ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ισχύουν κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το 
οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο 
εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις για το φόρο αυτό. 

Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την 
ολοκλήρωση του έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 37 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). 
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ΑΡΘΡΟ 14ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Στην συγκεκριμένη εργολαβία, λόγω της φύσης του έργου, αλλά και της συμμετοχής σ’ αυτό 
εργοληπτικών επιχειρήσεων Α1 τάξης, δεν απαιτείται η ύπαρξη χρόνου εγγύησης, μετά την 
περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 74 του 
Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

Στη συγκεκριμένη εργολαβία δε θα χορηγηθεί προκαταβολή στον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) και τα οριζόμενα στη Τεχνική Περιγραφή και στη 
σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ αριθμ. 54/38935/210.95. 

Ι. Ποιότητα Υλικών. Εργαστηριακές Δοκιμές. 

Η παρούσα εργολαβία αφορά σε εργασίες κατεδάφισης και δεν προβλέπεται χρησιμοποίηση 
οικοδομικών υλικών, για τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές ποιότητας και 
εργαστηριακές δοκιμές πάνω σ’ αυτά.  

ΙΙ. Ποιότητα Εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις 
αναφερόμενες στην παρούσα προδιαγραφές, κανονισμούς κ.λπ., όπως ορίζουν οι ισχύουσες 
διατάξεις. Η Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στη διακοπή των εργασιών, αν διαπιστωθεί ότι αυτές 
δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται από το άρθρο 
176 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για το χρόνο που θα απολεσθεί, 
ως ανωτέρω, μέχρι την επανέναρξη των εργασιών. Σε ότι αφορά την εμφάνιση ελαττωμάτων στις 
εργασίες, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). 

Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός είναι ο 
μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα των υλικών και την αρτιότητα των 
κατασκευών. 

ΙΙΙ. Ποινικές Ρήτρες. Επιβολή προστίμου. 

Για παράβαση των προδιαγραφών και κανονισμών (Κανονισμός για κατεδαφίσεις κτηρίων) 
επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.121/28-5-01 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/6-6-01) 
‘‘Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 1418/1984’’ και στην αρ. 
Δ14/43309/5-3-01 (Φ.Ε.Κ. 332/Β/28-03-2001) του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ΙV. Συμπληρωματικές διατάξεις για τον ποιοτικό έλεγχο των Δημοσίων Έργων 

Υποχρέωση του Αναδόχου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αποτελεί και η τήρηση της Εγκυκλίου 
Ε60/15-9-92 και του με αρ. πρωτ.Δ14/597/9-2-93 εγγράφου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθώς και η 
εφαρμογή του Π.Δ. 121/01 για επιβολή προστίμου για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 21 
του Ν.1418/84. 

Άλλες προβλέψεις 

Ο Ανάδοχος του έργου ή / και ο Υπεργολάβος που, πιθανόν, θα συνάψει έγγραφη συμφωνία μ’ 
αυτόν για εκχώρηση εκτέλεσης του έργου ή τμήματος αυτού, πρέπει να διαθέτουν άδεια συλλογής 
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και μεταφοράς οικοδομικών αποβλήτων είτε να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα 
συνεργασθούν με αντίστοιχες εταιρείες-επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν ανάλογες άδειες. 

Η αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου, μετά την ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων πρέπει να 
γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε το τμήμα της παραλίας, από το οποίο θα απομακρυνθούν-
κατεδαφιστούν τα αυθαίρετα κτίσματα να έχει ομοιόμορφη όψη με αυτήν της υπάρχουσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Η αναθεώρηση τιμών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.3669/2008. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η βεβαίωση περαίωσης του έργου θα γίνει από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής 
Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ, που είναι η 
Προϊσταμένη Αρχή του έργου σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). 

Η παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΤΗΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση κάθε αστυνομικής διάταξης ή άλλης διάταξης που 
αφορά την εκτέλεση παρόμοιας φύσης έργων και οφείλει να συμμορφώνεται με κάθε διάταξη του 
εργατικού νόμου. Υποχρεούται όπως καθ’ όλη τη διάρκεια της εργολαβίας επιτρέπει και 
διευκολύνει την εκτέλεση από την Υπηρεσία ή με άλλη εργολαβία οποιωνδήποτε εργασιών μη 
περιλαμβανομένων στη προκειμένη εργολαβία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να διαθέτει μεταφορικό μέσο για τις μεταβάσεις στο τόπο του 
έργου του προσωπικού επίβλεψης (επιβλέπων, βοηθοί, σημειωτές κ.λπ.) από την υπογραφή της 
σύμβασης και μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθώς και μετά την αποπεράτωση του έργου πριν από την 
προσωρινή παραλαβή, ο Εργολάβος υποχρεούται να απομακρύνει από το χώρο του έργου κάθε 
φύσης άχρηστα υλικά που προέρχονται από εργασίες που εκτελέσθηκαν από αυτόν και να προβεί 
στο πλήρη καθαρισμό του χώρου του έργου χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ 

Ο Ανάδοχος, κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών, υποχρεούται να λαμβάνει, με αποκλειστική 
μέριμνα και δαπάνες του και συνεχώς, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για τα έργα που 
εκτελούνται από αυτόν, για πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας καθ’ όλο το χρονικό 
διάστημα εκτέλεσης των εργασιών. Τα μέτρα αυτά ο Ανάδοχος οφείλει να τα τηρεί και για όσο 
διάστημα μετά το πέρας εργασιών απαιτηθεί. 

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα ή 
ζημία συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, από τον ίδιο 
είτε από τους εργαζομένους που απασχολεί στο έργο. Ακόμη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει 
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όλα τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών για το 
εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ή άλλου ατυχήματος ή ζημίας 
στον τόπο εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές 
ευθύνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος με την προσφορά του αποδέχεται ότι μελέτησε πλήρως τη φύση και τη θέση των 
συνθηκών του υφιστάμενου έργου καθώς και των δυσκολιών λόγω της θέσεως του 
(κυκλοφοριακό, παρόδιες ιδιοκτησίες κ.λπ.), τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως αναφορικά 
με τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατικών χεριών, 
ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τις διάφορες ανυψώσεις 
των ποταμών, χειμάρρων ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, τη διαμόρφωση 
και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποσότητα και ποιότητα των υλών που μπορεί να 
συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος, το είδος και τα μέσα ευκολίας που θα χρειαστούν 
πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα 
οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο δύναται να επηρεάσουν τις εργασίες ή το κόστος τους σε 
συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

Παράλειψη του Αναδόχου για ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους 
όρους αυτούς, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τη 
σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα μέσα στο εύρος του χώρου 
κατασκευής των έργων, είναι πιθανό να βρίσκονται δίκτυα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, ύδρευσης κ.λπ., τα 
οποία οφείλει να εντοπίσει και να μετατοπίσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Επίσης οφείλει, παράλληλα με τις ενέργειες της Υπηρεσίας, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
προς τους αντίστοιχους Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις, για την επίσπευση των διαδικασιών 
μετατόπισης και να διευκολύνει τις σχετικές εργασίες, χωρίς να του παρέχεται το δικαίωμα για 
οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω τυχόν καθυστερήσεων ή δυσχερειών. 

Είναι επίσης υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή βλαβών στις 
υπόψη εγκαταστάσεις και είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που θα συμβούν 
εξαιτίας των έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση και την αποκλειστική ευθύνη να τηρεί τους 
θεσπισθέντες Κανόνες Ασφαλείας και Υγείας στα Έργα και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα, τόσο για την προστασία και την πρόληψη ατυχημάτων του εργατοϋπαλληλικού 
προσωπικού, που απασχολείται στην κατασκευή του έργου, όσο και την προστασία της υγείας 
αυτού και την παροχή των πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, 
διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του Κυρίου του Έργου, όπως εκφράζονται μέσω 
της υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρμόσει το Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας 
Εργασίας (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: 

 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του Αναδόχου. 

 Ορισμός Τεχνικού Ασφάλειας, Συντονιστή Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και 
λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα 
οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή Θεμάτων Ασφαλείας 
και Υγείας, καθώς και του Γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της νομοθεσίας (Ν.1568/85, Π.Δ.17/96, Π.Δ.305/96, Π.Δ. 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 στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο 
αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε.. Για την κάλυψη των 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, κ.λπ. ο Ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς 
συνεργάτες ή/ και με ειδικά αδειοδοτημένη (Π.Δ.95/99, Π.Δ.17/96) από το Υπουργείο 
Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου 
(ΕΞ.Υ.Π.Π.). 

 Kαθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα Α.Υ.Ε.. 

 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. Υπεργολάβων. 

 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. 

 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται 
από τη 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. 
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 Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα Α.Υ.Ε. με το συντονιστή Α.Υ.Ε. 
και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

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

 

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Έργου (Σ.Α.Υ.) 

Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του 
έργου (Σ.Α.Υ.), σύμφωνα με τη με α.π. ΔΙΠΑΔ/οικ.177 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 266Β/14-3-
2001). Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας του έργου υποχρεούται να αναθεωρεί και να 
αναπροσαρμόζει το Σ.Α.Υ. σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών. 

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

 Γενικά στοιχεία: είδος του έργου και χρήση αυτού, σύντομη περιγραφή του έργου, ακριβής 
διεύθυνση του έργου, στοιχεία του κυρίου του έργου, στοιχεία του υπόχρεου για την 
εκπόνηση του Σ.Α.Υ.. 

 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

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

 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 

 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών. 

 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου. 

 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης 
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης 
επικινδυνότητας π.χ. Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου, Μ= Μέτρια εκτίμηση κινδύνου, Υ = 
Υψηλή εκτίμηση κινδύνου, και σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

 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 Π.Δ.305/96). 

 

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας Έργου (Φ.Α.Υ.) 

Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του 
έργου (Φ.Α.Υ.), σύμφωνα με τη με α.π. ΔΙΠΑΔ/οικ.177 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 266Β/14-3-
2001). Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να αναθεωρεί και να 
αναπροσαρμόζει το Φ.Α.Υ. σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών. 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά από το Συντονιστή Ασφάλειας και 
υγείας και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του έργου στον Κύριο του Έργου ενημερωμένος, 
ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
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 Γενικά στοιχεία: 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 το Φ.Α.Υ.. 

 Στοιχεία από το μητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου.  

 Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα 
στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην 
αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, 
κ.λπ.) στην πυρασφάλεια κ.λπ.. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' 
όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 
απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από 
αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση: να τηρεί στο εργοτάξιο το Σ.Α.Υ. και τον 
Φ.Α.Υ. μέχρι την αποπεράτωση του έργου, μετά την οποία θα παραδοθούν για φύλαξη στον 
κύριο αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 3 του Π.Δ.305/1996. 

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στο τόπο του έργου, με δαπάνες του, πινακίδες 
δημοσιότητας του έργου, σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ1 με αριθμό Δ6/οικ/62453/16-11-83 του 
Υπ.Δ.Ε. 

Θεσσαλονίκη, 07 Οκτωβρίου 2014 

  H Αν. Προϊσταμένη  Δ/νσης 

Τεχνικού Ελέγχου 

   

 

 

Χρυσάνθη Καριπίδου  

Αγρ. Τοπ. Μηχανικός 

με Β΄ β. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
                                         
 Με την αρίθμ. Πρωτοκόλλου οικ. 86655/07.10.2014 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Α.∆.Μ.Θ.  
 




