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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) 
 
 

Για την εκτέλεση εργασιών του  Έργου : «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΥΚΟΑΛΣΥΛΛΙΩΝ  ΑΒΔΗΡΩΝ & 

ΜΑΝΔΡΑΣ», με συνολικό προϋπολογισμό  140.000,00 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 113.821,14 ΕΥΡΩ για εργασίες και 

26.178,86 ΕΥΡΩ για Φ.Π.Α. 
 
 

Άρθρο 1ο:  Αντικείμενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεως  
 

Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και ειδικούς όρους και 

τις συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το έργο, που 

αναφέρεται στην επικεφαλίδα και περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, σε συνδυασμό με τους όρους της Γενικής 

Συγγραφής Υποχρεώσεων Κατασκευής Δημοσίων Έργων (Γ.Σ.Υ), που εγκρίθηκε με την Α.67 (Αρ.πρ. 

Γ.Γ.Δ/257/679/Φ4/11-3-74) Εγκύκλιο Απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων 'Έργων, όπως αυτή ισχύει σήμερα, με 

τα οριζόμενα από τον Ν3669/08 όπως ισχύει σήμερα, με τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές 

που ισχύουν, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ, που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία, καθώς και με 

τις έγγραφες οδηγίες της. 

 

 
Άρθρο 2ο: Αντικείμενο της Εργολαβικής Σύμβασης 

 

2.1. Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από το Δασαρχείο Ξάνθης, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 5019/22-6-2011 

απόφασή της Δ/νσης Δασών Ξάνθης, και επικαιροποιήθηκε με την αριθμ. 2867/21-2-2014 απόφαση της Δ/νσης 

Δασών Ξάνθης. 

2.2. Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, οι 

οποίες περιλαμβάνονται στα τεύχη και σχέδια της μελέτης, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, για τις 

οποίες ζητείται η υποβολή προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου 

είναι  140.000,00 €, ενώ ο προϋπολογισμός των εργασιών αυτών χωρίς τα κονδύλια για απρόβλεπτα, αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α., είναι:  98.484,29 €     

2.3. Οι κατηγορίες, τα είδη και οι ποσότητες των εργασιών του έργου περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό 

Μελέτης. Συμβατικές τιμές μονάδας των εργασιών είναι οι τιμές μονάδας που θα  περιλαμβάνονται στο Τιμολόγιο 

προσφοράς του Αναδόχου του έργου.     
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2.4. Συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται στη σύμβαση 

για την κατασκευή του έργου και αποτελείται από τη δαπάνη των εργασιών όπως αυτή διαμορφώνεται με την 

προσφορά του αναδόχου, από το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου, από τα κονδύλια για 

απρόβλεπτες δαπάνες και αναθεώρηση που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό Μελέτης και από τον Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί. 

Αναλυτικότερα,  κατά τους καθαρισμούς θα απομακρυνθεί η ανεπιθύμητη βλάστηση, όπως πρίνος, 

παλιούρι κλπ και το υλικό που θα παραχθεί θα θρυμματιστεί και θα διασκορπιστεί εντός του δάσους ή θα 

συγκεντρωθεί σε κατάλληλες θέσεις, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

Οι κλαδεύσεις των ατόμων της Πεύκης θα αφορούν ξηρά και μη κλαδιά και θα διενεργηθούν έως το 1/3 

του ύψους των ατόμων. Το υλικό που θα παραχθεί θα διαχειριστεί όπως και το υλικό των καθαρισμών της 

υποβλάστησης.  

Αραιώσεις θα πραγματοποιηθούν όπου ο φυτευτικός σύνδεσμος που ακολουθήθηκε κατά τις φυτεύσεις 

ήταν πολύ πυκνός, με αποτέλεσμα αφενός μεν τα άτομα της Πεύκης να εμφανίζονται σήμερα ιδιαίτερα 

καταπιεσμένα και αφετέρου δε το αλσύλλιο να καθίσταται απροσπέλαστο. Κατά την αφαίρεση των ατόμων, θα 

υλοτομούνται άτομα σε ποσοστό 25%, με προτεραιότητα στα ξηρά και κακόμορφα, εφαρμόζοντας πάντα της αρχή 

της θετικής επιλογής. 

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες στο παραλιακό Αλσύλλιο Αβδήρων έκτασης 96 στρεμμάτων , στο 

Αλσύλλιο Αβδήρων που βρίσκεται στον Αρχαιολογικό χώρο έκτασης 45 στρεμμάτων και τέλος στο Αλσύλλιο που 

βρίσκεται στην Μάντρα έκτασης 98 στρεμμάτων..  

 

2.2. Επισημαίνεται ότι για την εκτέλεση του ανωτέρω αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 11 του Ν.3208/2003 

δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

 

 
Άρθρο 3ο: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

 

Το έργο/υποέργο «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΥΚΟΑΛΣΥΛΙΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑΣ», με κωδ. 

ΟΠΣΣΑ 175298 και ΣΑΕ 2012ΣΕ08280101, της παρούσας ΕΣΥ θα κατασκευαστεί με πιστώσεις που διατίθενται 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) του Π.Α.Α. ¨Αλέξανδρος Μπαλτατζής¨ 2007-

2013» με ποσοστό Κοινοτικής Συμμετοχής – 80 % και Εθνικής Συμμετοχής – 20 %  και υπόκειται στις κρατήσεις 

που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρο 8 παρ.2 του Ν.2342/1995 

(Φ.Ε.Κ Α’ 208/1995) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.3470/28-6-2006 – Φ.Ε.Κ Α’132,1 

 

 
Άρθρο 4ο: Αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας 
 

4.1. Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού 

προσφοράς του αναδόχου (ΣΠ), προσαυξημένο κατά το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών που περιέχεται στον 

προϋπολογισμό της μελέτης, μειωμένο κατά το ποσοστό της μέσης προσφερθείσας έκπτωσης. 

 

 
Άρθρο 5ο: Συμβατικές τιμές της εργολαβίας 

5.1. Συμβατικές τιμές της εργολαβίας είναι οι τιμές μονάδος του τιμολογίου της μελέτης, μειωμένες κατά το 

αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά ποσοστών έκπτωσης και αυξημένες 

κατά το εργολαβικό ποσοστό, για γενικά έξοδα και για όφελος του αναδόχου. 
 
 
Άρθρο 6ο: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των έργων. 

 

6.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την 

καλή εκτέλεση των έργων. 

 

                                                           
. 
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6.2. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, για την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης 

καθώς 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. 

 

6.3. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου ο 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 και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και μηχανήματα που 

είναι αναγκαία για την κατασκευή 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. 

 

6.4. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της 

εγκεκριμένης μελέτης καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της κατασκευής που θα εγκριθούν από 

τον Εργοδότη. 

 

6.5. Ρητά καθορίζεται ότι οι τιμές του τιμολογίου προσφοράς αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για 

την κατασκευή του έργου και καμία πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος από τις δυσκολίες που θα 

αντιμετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής. 

  

6.6. Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, λατομεία κ.λ.π.), που 

προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει 

τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει. 

 

6.7. 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. 

 

6.8. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που 

επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται 

στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και στις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

6.9. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση οποιασδήποτε 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. 

 

 
Άρθρο 7ο: Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν. 
 

Για το έργο αυτό ισχύουν οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές: 

1. Οι πρότυπες προδιαγραφές  (ΕΛΟΤ -ΕΤΕΠ, άλλες  κοινοτικές & διεθνές προδιαγραφές). 

α) ΥΑ  Δ11γ/ο/9/7/07-02-2013 περί Ενιαίων Τιμολογίων  (ΦΕΚ 363 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 

Δ11γ/0/3/20/20-03-2013 όμοια Απόφαση (ΦΕΚ 639 Β΄) και ισχύει. 

β)  Η Εγκύκλιος 7  (Δ11γ/ο/5/8/12-02-2013)  της ΓΓΔΕ  του Υπ.ΑΝ.ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.  (ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ). 

γ) Η Εγκύκλιος 26/2012 (ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012) της ΓΓΔΕ  του Υ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Παραρτήματα 1 & 3 – 

Κωδ. ΕΤΕΠ «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+») (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)                                     

2. Η ΥΑ Δ14/43309/05-03-01 ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 332 Β΄) «Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας 

υλικών και έργων», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 724/Β/12-06-01 και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 793/Β/22-06-

01 

3. Η ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/502/13-10-2000  ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1265/ Β’)  για  την εκπόνηση και εφαρμογή 

Προγραμμάτων Ποιότητας στα Δημόσια ‘Έργα    

4. Η ΥΑ  ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24-7-01 ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1013 Β΄) «Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το 

περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Έργου»        

5. Το Διεθνές Πρότυπο για την Ποιότητα ΕΛΟΤ ISO 10005:2001 (ISO 10005:1995) 
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6. Η ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/12/13-01-2009 ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 125 Β΄) «Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή 

των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ)» 

7. Το τεύχος ‘’Πινακίδες σημάνσεως οδών’’ που εκδόθηκε το 1974 από το τμήμα κυκλοφορίας (Α6) του ΥΔΕ, 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το τεύχος ‘’Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού 

Οδικού Δικτύου’’ που εκδόθηκε το 1992 από την Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.  

8. Οι σχετικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, κανονισμοί και διατάξεις που ισχύουν. 

9. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) ‘’Για την προστασία του περιβάλλοντος’’ όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/02 

(ΦΕΚ 91/Α).  

 

Αν στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί και αριθμητικά όρια που 

πιθανά έρχονται σε αντίθεση ή και αντίφαση με τα αναφερόμενα στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή με τους όρους του 

Τιμολογίου για ένα και το αυτό θέμα, ισχύ έχουν κατά σειρά οι όροι και διατάξεις του Τιμολογίου και της 

παρούσας Ε.Σ.Υ. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την πιστή και ακριβή εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζονται 

στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

 Διευκρινίζεται ότι όλα τα έργα που υπεισέρχονται στην παρούσα σύμβαση υπόκεινται στις διατάξεις των 

κανονισμών που ισχύουν, και τις σχετικές με αυτούς εγκυκλίους και αποφάσεις. 

 

 
Άρθρο 8ο: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση. 

 

8.1. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει   εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 

του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων 

Έργων», ίση με πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. Στον προϋπολογισμό 

περιλαμβάνεται το κονδύλιο των απροβλέπτων και δεν περιλαμβάνονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του 

Φ.Π.Α.  

  

8.2. Ορίζεται υποχρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης – εν προκειμένω 12%, σύμφωνα με την Διακήρυξη 

Δημοπρασίας - πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει επί πλέον τις εγγυήσεις της 

προηγούμενης παραγράφου, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, ως ακολούθως: για τις πρώτες δέκα 

εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης μετά το ως άνω όριο, ένα τέταρτο (0,25) της εκατοστιαίας μονάδας εγγύησης για 

κάθε μονάδα έκπτωσης. Για τις επόμενες δέκα εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης , μισή (0,5) εκατοστιαία μονάδα 

για κάθε μονάδα έκπτωσης. Τέλος, για τις επόμενες μονάδες έκπτωσης, τρία τέταρτα (0,75) μονάδα εγγύησης για 

κάθε μονάδα έκπτωσης έως ότου συμπληρωθεί συνολικό ποσοστό πρόσθετης εγγύησης είκοσι δύο τοις εκατό 

(22%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω.   

 

8.3. Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους , οι εγγυήσεις για την συμμετοχή στους 

διαγωνισμούς, καθώς και οι εγγυήσεις για την τυχόν λαμβανόμενη προκαταβολή, παρέχονται με εγγυητικές 

επιστολές του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ), ή τραπεζών που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), συνοδευόμενες από 

επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί επίσης να παρέχονται και με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού ή χρεογράφων που 

προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και με την τιμή που προβλέπουν για αυτά οι ειδικές διατάξεις.   

 

8.4. Η εγγύηση της παραγράφου 1 του αρθ. 35 του Ν. 3669/08 περιορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) 

της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν συμπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συμπληρωματικών συμβάσεων, 

αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης της παραγράφου 1 

επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη 

σύνταξη του τελικού λογαριασμού του έργου. Σύμφωνα με την παρ.10 του αρθ. 35 του Ν. 3669/08, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του αρθ. 59 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α΄)» 
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Άρθρο 9ο: Σύμβαση κατασκευής του έργου. 

 

9.1. Για την  κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση. Η σύμβαση συνάπτεται με βάση την εγκριτική 

απόφαση καθώς και σύμφωνα με το υπόδειγμα Σύμβασης Αναδόχου του Παραρτήματος της  υπ΄αριθ. 

171793/1562/18-10-2012 εγκυκλίου της Ειδικής Γραμματείας Δασών (ΑΔΑ: Β4300-ΚΥΚ), όπως συμπληρώθηκε και 

ισχύει  (ΑΔΑ: ΒΕΔΘ0-ΒΤΡ) και τα τεύχη και τα σχέδια, με τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία ή αυτά που 

αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν 3669/2008. 

 

9.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μετά από πρόσκληση μέσα σε 

διάστημα όχι μικρότερο των (15) δεκαπέντε ημερών. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της εγκριτικής 

απόφασης και μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τις 

σχετικές εγγυήσεις και όλα τα απαιτούμενα από τη σύμβαση έγγραφα.  

 

9.3. Αν δεν προσέλθει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία 

της προηγούμενης παραγράφου της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Προϊσταμένου της 

Διευθυνούσης Υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται να προηγηθεί κοινοποίηση ειδικής προσκλήσεως καταπίπτει η 

εγγύηση υπέρ του κυρίου του έργου σαν ειδική ποινή. 

Κατά της απόφασης αυτής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της, 

μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει ένσταση που κρίνεται οριστικά απ' την Προϊσταμένη Αρχή και μέχρι την 

κρίση αναστέλλει την έκπτωση, εφόσον η ένσταση είναι εμπρόθεσμη. 

 

9.4. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει την έδρα της Επιχείρησης την 

ακριβή διεύθυνσή της και είναι υποχρεωμένος να δηλώνει κάθε μελλοντική μεταβολή της διεύθυνσης. 

Σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης είναι διαφορετική από την έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει αντίκλητο κάτοικο της έδρας της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που να 

δηλώσει ότι αποδέχεται το διορισμό του και να γίνει αποδεκτός από την  Υπηρεσία (άρθρο 30 παρ. 9 του Ν 

3669/2008). 

 

9.5. Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση 

και εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ' 

αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:  

 

1. Η Σύμβαση κατασκευής. 

2. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας. 

3. Η Οικονομική προσφορά.  

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). 

7. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.). 

8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

9. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

10. Οι εγκεκριμένες μελέτες (σχέδια και υπολογισμοί), 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.  

11. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. 

 

Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι 

δημοσιευμένα κείμενα : 

 

(1)   Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ . 

(2)   Οι Ευρωκώδικες. 

(3)   Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ.) του Υπουργείου .Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  

 Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ). 

(4)   Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
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Συμβατική ισχύ, για την σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχουν και οι επίσημες αναλύσεις που αναφέρονται στην  

Ε.Σ.Υ.  

Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία 

του παρόντος άρθρου, η τελική επιλογή θα ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

συμμορφωθεί αναντίρρητα σ' αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση 

από αυτήν την αιτία. 

 

 
Άρθρο 10ο: Προθεσμίες. 

 

10.1. Το έργο θα κατασκευασθεί σε προθεσμία εκατόν ογδόντα  (180) ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

10.2. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 παρ. 8 του Ν 

3669/2008. Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπερβεί με υπαιτιότητα του τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τμηματικές 

προθεσμίες κατασκευής του έργου, επιβάλλονται στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με 

το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008.  

 

 
Άρθρο 11ο: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου  
 

11.1. Ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει στην Διευθύνουσα 

Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, το χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που 

προβλέπεται να εκτελεσθούν Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με την 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 την σύνταξη χρονοδιαγράμματος με 

την μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. 

 

11.2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του 

αναδόχου σχετικά με την σειρά και την διάρκεια κατασκευής των έργων, 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 Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινήσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις το 

χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα 

κατασκευής του έργου. 

 

11.3. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες των εργασιών ή στις 

περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 46 παρ. 2 του Ν. 3669/2008. 

 

11.4. Το χρονοδιάγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι εργασίας, τα 

μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κ.λ.π., για τις κύριες 

δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριμένα την αξιοπιστία των προτεινομένων προτάσεων. 

 

11.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος 

και να το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα, στην περίπτωση που κάποια 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 Διευθύνουσας 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 μη τήρηση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων και την μη συμμόρφωση του προς τις, σύμφωνα με την σύμβαση, έγγραφες εντολές 

της Υπηρεσίας. 



 8 

 

11.6. Με την υποβολή του χρονοδιαγράμματος ο ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει πέραν των παραπάνω, 

ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες ανά δύο μήνες, μέχρι το ¼ της συνολικής προθεσμίας περαίωσης και για χρόνο 

όχι μικρότερο από έξι μήνες, σύμφωνα με το Ν. 3669/08, άρθρα 48, παρ. 6 & 61, παρ. 3. Οι προθεσμίες ελέγχονται 

και εγκρίνονται από την Υπηρεσία μαζί με το χρονοδιάγραμμα. 

 

 
Άρθρο 12ο: Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα του έργου-

Πρόγραμμα Ποιότητας του έργου. 

 

12.1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3669/2008 τόσο για την εφαρμογή της 

μελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως 

έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

 

12.2. Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών  που θα 

χρησιμοποιήσει, την χρησιμοποίηση τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων. 
 
 
Άρθρο 13ο: Υπέρβαση προθεσμιών-Ποινικές ρήτρες. 

 

13.1. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.3669/2008  

 

13.2. Η ποινική ρήτρα, που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, 

ορίζεται σε 15%(0,15) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 

20%(0,20) της προβλεπόμενης από την σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι 

ακόμη 15% της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης 

ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία ορίζεται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της 

σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και τον 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 ΦΠΑ. 

 

13.3. Η ποινική ρήτρα, που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης των ενδεικτικών τμηματικών 

προθεσμιών του προηγουμένου άρθρου της παρούσης, ορίζεται σε 5%(0,05) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου 

και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 35%(0,35) της προβλεπόμενης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας 

του αντίστοιχου σταδίου. Ως μέση ημερήσια αξία του έργου ορίζεται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού 

της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το 

Φ.Π.Α., προς τη συνολική προθεσμία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της 

ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του 

συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 

 

13.4. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθυνούσης Υπηρεσίας και 

παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για 

υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των 

ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται, εάν το έργο περατωθεί μέσα στην συνολική προθεσμία 

περαίωσης και τις εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις της. 

 

13.5. Για την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008. 
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Άρθρο 14ο: Προσωρινές καταλήψεις – απαλλοτριώσεις. 

 

14.1. Αν κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου προκύψουν οποιεσδήποτε δυσχέρειες λόγω απαιτουμένων 

απαλλοτριώσεων, τότε ο ανάδοχος ειδοποιεί την Υπηρεσία έγκαιρα, για την λήψη των απαραίτητων μέτρων και 

οδηγιών. 
 Τυχόν καθυστερήσεις, που θα προκύψουν απ' την ανωτέρω αιτία, λαμβάνονται υπόψη μόνο αν 
πράγματι επέδρασαν στην πρόοδο της κατασκευής του έργου. 

 

 
Άρθρο 15ο: Χρόνος εγγύησης - Παραλαβή του έργου. 

 

15.1. Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών σύμφωνα με τα άρθρα 74 του Ν 3669/2008 ορίζεται σε δέκα πέντε (15) 

μήνες χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα προς τον Ανάδοχο. 

15.2. Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται στην εργολαβία αυτή εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης του 

έργου, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 136 του Ν 

4070/2012 και ισχύει  σήμερα. 

15.3. Η Προσωρινή και η οριστική παραλαβή πραγματοποιείτε σύμφωνα  με τα αρθ. 73, 75 του Ν 3669/08, όπως 

τροποποιήθηκαν με τα αρθ. 136 , παρ. 2, 3 και 4 , αρθ. 137, παρ. 2 του Ν 4070/12 (ΦΕΚ 82 Α΄) . και το  άρθρο 75Α 

του Ν 3669/08,όπως  προστέθηκε  με το αρθ. 137, παρ 1 του Ν 4070/12 (ΦΕΚ 82 Α΄), και αντικαταστάθηκε με το 

αρθ. 59, παρ 7 του Ν 4146/13 (ΦΕΚ 90 Α΄) και ισχύει.                                                                                                                                                                                                  

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά τον χρόνο εγγυήσεως να τα διατηρεί 

σε άριστη κατάσταση και να επανορθώνει με δικές του δαπάνες κάθε φθορά που προέρχεται από την κυκλοφορία 

ή άλλα αίτια, εκτός από την περίπτωση ζημιών από ανώτερη βία, για την οποία προβλέπει το σχετικό άρθρο 58 

του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήμερα. 
 

15.4. Για την Διοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο 72 του Ν 3669/2008, όπως ισχύει σήμερα. 

 

 
Άρθρο 16ο: Μελέτη των συνθηκών του έργου - Ώρες εργασίας. 

 

16.1. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της 

φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του, κυρίως όσον αφορά τις κάθε 

είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, 

διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού 

ρεύματος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, του φόρτου της 

υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, 

το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λ.π. 

 

16.2. Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν με τους 

διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο.  Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται με 

γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας ή με 

κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσματα συσκέψεων κ.λ.π. θα ανακεφαλαιώνονται σε 

ενημερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες και θα επισυνάπτονται ξανά στις 

μηνιαίες ενημερώσεις του χρονοδιαγράμματος, που προβλέπει το άρθρο 10. 

 

16.3. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 

ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο 

εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να 

επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

 

16.4. Ακόμα με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό 

να συμμορφωθεί, τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του έργου, τα οποία 

περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύμβασής του. 

 

16.5. Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της 

σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τη σύμβαση. 
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16.6. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία προθεσμία, ο 
ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία μέχρι και ολόκληρο 24ωρο (τρεις βάρδιες), μη 
εξαιρουμένων Κυριακών και Εορτών.  Για την ενδεχόμενη αυτή συνεχή εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται 
καμία αποζημίωση, έστω και αν διαταχθεί από την Υπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των 
τμημάτων ή όλου του έργου πριν λήξουν οι αντίστοιχες μερικές ή ολικές προθεσμίες. 

 

 
Άρθρο 17ο: Προστατευτικά μέτρα κυκλοφορίας. 

 

17.1. Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας για την 

κατασκευή του έργου θα εκτελούνται βάσει μελέτης συντασσόμενης από τον ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) και 

εγκρινόμενης από την Υπηρεσία. 

 

17.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει στην τοποθέτηση 

και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων των απαιτουμένων προσωρινών σημάτων, φανών, 

αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων κ.λ.π, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ, τις ΠΤΠ σήμανσης 

έργων εκτελουμένων εκτός ή εντός κατοικημένων περιοχών, που εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις αποφάσεις 

ΒΜ5/30428/1980 και ΒΜ5/30058/1983 του ΥΠΔΕ (ΦΕΚ 589Β΄/8Ο και 121Β΄/83) και οποιαδήποτε άλλη σχετική 

διάταξη, καθώς και τροχονόμων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαμπτήριες και 

προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, για την 

ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη ποινικά και αστικά για κάθε 

ατύχημα λόγω των έργων, μη εξαιρουμένων και αυτών που εκτελούνται απολογιστικά. 

 

17.3.Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σημάνσεως που αναφέρθηκε ανωτέρω, 

η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις "περί 

δημοσίων έργων", στις οποίες περιλαμβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, μπορεί να εκτελέσει 

την σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει 

ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του αυτή. Η δαπάνη για την εκτέλεση της σε 

βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον Λογαριασμό του. 

 

 
Άρθρο 18ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. 

 

18.1. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μη παρεμποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους 

εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή 

του. 

 Αντίθετα, υποχρεώνεται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί (ικριώματα κ.λ.π.), 

ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσής των εργασιών, ώστε να μη παρεμβάλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που 

εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. 

 

18.2. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους εργολάβους των εταιρειών και 

Οργανισμών Κοινής Ωφελείας που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής του έργου. 

   

 
Άρθρο 19ο:  ΜΠΕ - Προστασία Βλάστησης & Περιβάλλοντος 

 

19.1. Σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ: 5314/09-12-2005 Απόφαση του Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το έργο δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες  του παραρτήματος 1 της Κ.ΥΑ 

Η.Π. 15393/2332/5-8-2002 (Φ.ΕΚ. 1022Β/5-8-2003) και ως εκ τούτου δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1α του Ν.3010/2002 υπό την αίρεση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 

του ιδίου Νόμου. 

.   
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Άρθρο 20ο: Αρχαιότητες 
 

Η εκτέλεση του ανωτέρω αντικειμένου θα προχωρήσει σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 906/6-6-2011 γνωμοδότηση 

εκτέλεσης έργου της ΛΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ξάνθης . 

 

 
Άρθρο 21ο: -  Σήμανση 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όπως με δικές του δαπάνες και χωρίς κανένα 

δικαίωμα για αποζημίωση του (επειδή η δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές του Τιμολογίου και στο 

ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους κ.λ.π.) να φροντίζει για την τοποθέτηση και συντήρηση προσωρινά και 

σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  σημάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων πάνω σε μεταφερόμενα στηρίγματα, 

εξασφαλίζοντας πλήρως την απρόσκοπτη καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων έχοντας πλήρως την ευθύνη, ποινική 

και αστική για κάθε ατύχημα από  υπαιτιότητα όλων των εργασιών που  προβλέπονται στην σύμβαση ακόμη και 

των Απολογιστικών. 

 

 
Άρθρο 22ο: Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

 

         Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3669/08. πέραν αυτών: 

 

22.1 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή περιλαμβάνονται: 

α. Όλες οι δαπάνες που μνημονεύονται στους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου. 

β. Η τοποθέτηση πινακίδων με την αναγραφή της επωνυμίας του έργου κ.λ.π. σε συνδυασμό με το άρθρο 1 

της παρούσας. 

γ. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για την εκτέλεση των 

εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.  Επίσης οι τυχόν δαπάνες μίσθωσης χώρου, ή 

αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή των εργοταξιακών αυτών οδών. 

 Διευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο καμία 

διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόμενη με δρόμους προσπέλασης, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που 

μπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους, ο δε ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι 

υποχρεωμένος να προσαρμόσει την τεχνολογία, τα μέσα, το πρόγραμμα κ.λ.π. στις δεδομένες τοπικές 

συνθήκες προκειμένου να εκτελεστεί η εργασία, ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες για τις οποίες 

η Υπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καμία αποζημίωση. 

 Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμία καθυστέρηση ή 

τροποποίηση του προγράμματος ή καταβολή αποζημιώσεως που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα, ενώ 

παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να μη 

δημιουργηθούν προβλήματα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμοδίων Αρχών και της 

Επίβλεψης. 

δ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, με δικές του δαπάνες, για την πρόληψη 

ατυχημάτων, ό,τι προβλέπεται στους όρους υγιεινής του Π.Δ. 1073/81 «περί μέτρων ασφαλείας κατά την 

εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.» και  να ενημερώνει μετά την εγκατάστασή του και χωρίς επιβάρυνση του κυρίου 

του έργου, το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 

σύμφωνα με το Π.Δ.305/96. 

ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 11.3 της παρούσης, στην εκπόνηση 

Προγράμματος Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.). 

 

22.2 Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του αναδόχου ή άλλων που 

προβλέπονται ρητά σε άλλα άρθρα της παρούσας, του Τιμολογίου και των λοιπών Όρων Δημοπράτησης, 

καταβάλλονται από τον ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη στις τιμές προσφοράς για την εκτέλεση 

του έργου.  

         Οι χρόνοι για την εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων, όπως και οι απαιτούμενοι για τις απαντήσεις ή 

εγκρίσεις της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβάνονται στις κατά το άρθρο 9 προθεσμίες εκτέλεσης του έργου. 
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22.3 Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαιτούνται 

από το νόμο για την εφαρμογή των επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 

σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν 3669/2008. 

 

22.4 Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργατών και εργασίας 

Νομοθεσίας, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικά, για αποφυγή 

άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή ατυχημάτων.  Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για 

καταβολή αποζημίωσης για τις ανωτέρω αιτίες. 
 

22.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, χωρίς καμία αντίρρηση, τυχόν ημιτελείς εργασίες που έχουν 

εκτελεσθεί με παλαιότερη εργολαβία ή από Δημόσιες Υπηρεσίες να παραλάβει και να ενσωματώσει τα υπάρχοντα 

επί τόπου υλικά, μηχανισμούς, συσκευές κ.λ.π. η προμήθεια των οποίων έχει γίνει με άλλη εργολαβία ή απ' το 

Δημόσιο κ.λ.π. 

 Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί για όλες τις ανωτέρω εργασίες με τις τιμές μονάδας του 

Τιμολογίου, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση λόγω ειδικών δυσχερειών δυσμενών συνθηκών κ.λ.π. 

 Επίσης θα ενσωματώσει κατά προτεραιότητα τα τυχόν παραδοθησομένα σ' αυτόν υλικά, συσκευές κ.λ.π. 

 
22.6. Για την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο εξειδικευμένο 
προσωπικό, όλους με εμπειρία σε τέτοιου είδους εργασίες, καθώς και εργατοτεχνικό προσωπικό με 
ανάλογη εμπειρία. Οφείλει επίσης να διαθέτει και παντός είδους μηχανήματα, εγκαταστάσεις μεταφορικά 
μέσα και εργαλεία. 
 

22.7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα τα προβλεπόμενα 

από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα. 

 

22.8. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε κατά 

νόμο αδείας, καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που 

ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεώνεται να υποβάλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές 

και συνδέσεις με ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ. και να καταβάλει κάθε δυνατή φροντίδα για την πραγματοποίηση τους. 

 

22.9. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά που θα γίνει από αυτόν ή το προσωπικό του στο υπό εκτέλεση έργο ή 

εις βάρος τρίτων. Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις σχετικές με την 

πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και όλους γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς. 

 

22.10. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμία καθυστέρηση ή 

τροποποίηση του προγράμματος ή καταβολή αποζημιώσεως που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα, ενώ 

παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να μη 

δημιουργηθούν προβλήματα στον πέριξ του έργου χώρο και να έχουν την έγκριση των αρμοδίων Αρχών και της 

Επίβλεψης. 

 

22.11. Ο ανάδοχος θα πρέπει να φυλάσσει και να διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και τα μέσα 

οποιασδήποτε φύσεως, περιλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του δημοσίου καθώς και της εκτελούμενης απ΄ 

αυτόν εργασίες. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότου για την περίφραξη ή την απαιτούμενη ειδική φύλαξη της 

περιουσίας αυτής θα εκτελείται από τον εργολάβο, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση. Σχετικές διαταγές της 

υπηρεσίας εκτελούνται από τον εργολάβο και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα προστασίας φυλάξεως ή 

διατηρήσεως, λαμβάνονται από τον εργοδότη ή αντίστοιχο αρμόδιο φορέα και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται 

στον εργολάβο. 
 

22.12. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαιτούνται από 

το νόμο για την εφαρμογή των επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 

σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν 3669/08. 
 

22.13. Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργατών και εργασίας 

Νομοθεσίας, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικά, για αποφυγή 
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άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή ατυχημάτων. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή 

αποζημίωσης για τις ανωτέρω αιτίες. 

 

22.14. Στο ποσοστό των γενικών εξόδων του αναδόχου περιλαμβάνονται : 

 Οι δαπάνες συμμετοχής στο διαγωνισμό, δημοσιεύσεων διακηρύξεων, κηρύκεια, σύναψη συμβάσεως, 

εγκαταστάσεως, εκτελέσεως και παραλαβής έργων. Οι μισθοί και κάθε είδος αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και 

έξοδα κινήσεως διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του 

προσωπικού του αναδόχου, καθώς επίσης και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων 

(ύδρευση, φωτισμός, θέρμανση κλπ). 

 Έξοδα ασφαλίσεως ή αποζημιώσεως ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου καθώς επίσης και κάθε 

είδους έξοδα αποζημιώσεως προς τρίτους, κάθε είδους φόροι, έξοδα, τέλη, έξοδα εγγυητικών επιστολών, τόκοι 

κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσεως επιβαρύνσεις. 

 Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και γενικά κάθε φύσεως δοκιμές για την 

παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. Έξοδα καθαρισμού των έργων και των εργοταξίων και 

αποκομίσεως των προϊόντων σε θέσεις επιτρεπόμενες από την αστυνομία. 

 Στην προσφορά του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι δαπάνες: 

α) για οποιαδήποτε αμοιβή επιστήμονα - ειδικού συνεργάτη του αναδόχου, είτε η συνεργασία αυτή έχει 

προσδιοριστεί, ήδη, από τον ανάδοχο με την υποβολή της προσφοράς  είτε προκύψει ανάγκη συνεργασίας 

στην διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 

β) για οποιονδήποτε έλεγχο (μεθοδολογίας, υδραυλικής μελέτης, γεωτεχνικών, στατικής επάρκειας κλπ.) ή 

εργαστηριακή δοκιμή (γεωτεχνικών, συμβατότητας υλικών κλπ.) απαιτηθεί. 

 

 
Άρθρο 23ο: Μηχανήματα και μέσα. 

 

23.1 Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να προμηθεύσει και μεταφέρει επί 

τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. 
 

23.2 Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα μηχανικά κ.λ.π. 

μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, τότε ο ανάδοχος υποχρεώνεται, 

μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα 

μηχανικό εξοπλισμό κ.λ.π. σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
 
Άρθρο 24ο: Αρτιότητα των κατασκευών. 

 

24.1. Ο καθορισμός των οποιοδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών που προβλέπονται από τα 

σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επί μέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. 

 

24.2. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα σχέδια ή τα 

λοιπά τεύχη δημοπράτησης ή, τέλος, στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του 

έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή κα άμεμπτη εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση 

σύνδεσή του με τα λοιπά τμήματα του έργου (εσωτερικά ή γειτονικά). 

 

 
Άρθρο 25ο: Τρόπος επιμέτρησης εργασιών. 
 

25.1. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της 

Υπηρεσίας. Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και εκπρόσωπο του 

αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν που υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένας 

παίρνει από ένα αντίγραφο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει τα αναγκαία όργανα για την σύνταξη 

και τον έλεγχο των επιμετρήσεων. 

         Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ρυθμίζει τον τρόπο και ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών ώστε να είναι 

δυνατόν ο έλεγχος των εργασιών που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες καθώς και εργασίες που 
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παραλαμβάνονται με ζύγισμα μέσα στο ωράριο εργασίας της Υπηρεσίας στις εργάσιμες ημέρες. Οι τελικές 

επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικά με την πρόοδο του έργου. 

 

25.2. Για κάθε διακεκριμένο μέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιμέτρηση, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος σε ένα μήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιμετρουμένου μέρους να συντάξει 

τελική επιμέτρηση και να την υποβάλει στη Δ/νουσα Υπηρεσία. 

 

25.3.Η καταμέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.3 του Ν 

3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο της εκτέλεσης 

τους και ποτέ εκ των υστέρων, πρωτόκολλα αφανών εργασιών που θα βεβαιούν ότι εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές, το τιμολόγιο, την τεχνική περιγραφή και την μελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους που επέφερε η 

Υπηρεσία αλλιώς θα θεωρούνται τα πρωτόκολλα άκυρα, ότι δεν εκτελέσθηκαν οι εργασίες και συνεπώς δεν 

μπορούν να πιστοποιηθούν. 

 

25.4. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε τελική επιμέτρηση η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία μέχρι τη σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως μπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση των 

αντιστοίχων εργασιών. 

 

25.5. Για τον τρόπο συντάξεως και τον χρόνο υποβολής των επιμετρήσεων και τις ποινικές ρήτρες που 

εφαρμόζονται σε περίπτωση καθυστέρησης εφαρμόζονται όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 52 του Ν 3669/2008 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 

25.6. Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, θα επιμετρείται και θα 

πληρώνεται με βάση τις πραγματικά και μόνον εκτελεσθείσες μονάδες, μη λαμβανόμενης υπόψη οποιαδήποτε 

άλλης συνήθειας. 

 

 
Άρθρο 26ο: Πιστοποιήσεις – Πληρωμές. 

 

26.1. Οι πιστοποιήσεις, και οι εντολές πληρωμών των εκτελουμένων έργων συντάσσονται με τις διατάξεις του 

άρθρου 53 του Ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα , τους όρους της εργολαβικής σύμβασης και της 

παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και λαμβάνοντας υπόψη την Εγκ. Ε1 /Δ17γ/07/19/ΦΝ439/1/6-2-09. Η 

πληρωμή του αναδόχου θα γίνει βάσει της τιμής του τιμολογίου της μελέτης μειωμένης κατά την έκπτωση της 

δημοπρασίας των προσφερομένων τιμών στα τεύχη οικονομικής Προσφοράς. 

          Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που ειδικότερα αναφέρονται στο τιμολόγιο μελέτης και 

στην παρούσα Ε.Σ.Υ. & Γ.Σ.Υ. 

 

26.2. Τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 53 του Ν 3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

συντάσσονται με ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία, στα 

απαιτούμενα αντίτυπα, ανά μηνιαία χρονικά διαστήματα. 
 

26.3. Οι τμηματικές πληρωμές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

(άρθρο 35 του Ν3669/08) και θα αποδίδονται σύμφωνα με τον Νόμο. 

 Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά στην αρμόδια Αρχή πληρωμής  
 
 
Άρθρο 27ο: Αναθεώρηση τιμών. 

 

27.1. Για την αναθεώρηση τιμών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει. 
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Άρθρο 28ο: Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. αναδόχου. 

 

28.1. Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) της 

αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του Συμβατικού Τιμολογίου και των Νέων τιμών.  

Η δαπάνη για το Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Στα γενικά έξοδα του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που  τον βαρύνουν 

αποκλειστικά 

 

1. Δημοσίευσης Διακηρύξεων Δημοπρασίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Ν. 3263/2004, και 

συμφωνητικού. 

 Αποζημιώσεις ιδιοκτητών εκμισθωτών ή μισθωτών. : 

Α. Των περιοχών δανείων χωματισμών ή αποθέσεων υλικών των εκσκαφών ή και αποθηκεύσεως  υλικών.  

Β. Των θέσεων εγκαταστάσεων μηχανημάτων και γενικά εργοταξίου. 

Γ. Των προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και των θέσεων λήψεως και αποθηκεύσεως των πάσης φύσεως υλικών.  

Δ. Των πηγών λήψεως υλικών που θα χρησιμοποιηθούν μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και των οδών 

προσπελάσεως προς αυτές είτε ανήκουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου χωρίς το 

Δημόσιο να έχει καμία υποχρέωση να κινήσει τις διαδικασίες της απαλλοτρίωσης τους.  

Το Δημόσιο επίσης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση πρόσθετης αποζημίωσης του αναδόχου είτε για 

τυχόν δυσκολίες που θα προκύψουν στην εξεύρεση και εκμετάλλευση των λατομείων και των άλλων πηγών είτε 

από κάποια ανάγκη που παρουσιάσθηκε για την δημιουργία εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης 

υλικών μακριά από τις πηγές λήψεως είτε από δυσχέρειες μεταφορών από οποιαδήποτε αιτία.  

 

2. Κατασκευής και συντήρησης των οδών προσπέλασης που απαιτούνται για τις πηγές  των υλικών όπως 

επίσης και κατασκευής και συντήρησης των παρακαμπτηρίων για την καλή και ασφαλή εξυπηρέτηση της 

κυκλοφορίας που γινόταν από τον δρόμο ή την περιοχή που κατασκευάζεται, βελτιώνεται κ.λ.π. για όσο διάστημα 

θα διαρκεί η εκτέλεση του έργου.  

Όσον αφορά τους δρόμους που βρίσκονται σε λειτουργία ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να 

κυκλοφορήσει όχημα με βάρος μεγαλύτερο από εκείνο με το οποίο έχει υπολογιστεί η αντοχή του οδοστρώματος 

ώστε να μην υπάρξει κάποια καταστροφή του. Οπωσδήποτε, αν ο ανάδοχος χρησιμοποιεί τέτοιους δρόμους (με 

τους παραπάνω περιορισμούς), είναι υποχρεωμένος να τους συντηρεί μέχρι να τελειώσει το έργο, χωρίς 

οποιαδήποτε αποζημίωση από το Δημόσιο, με το υλικό που είναι κατασκευασμένη η επιφάνεια κυλίσεως τους έτσι 

ώστε η κατάσταση τους καθ’ όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου να είναι  τουλάχιστον η ίδια με αυτή που 

ήταν πριν από την έναρξη του έργου.  

 

3. Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που ίσως προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου από την 

εκμετάλλευση των πηγών υλικών και από άλλη εργολαβία, προηγούμενη ή επόμενη και την δημιουργία και 

αποκάλυψη για τον λόγο αυτό νέων πηγών υλικών μαζί με τις επιβαρύνσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού 

που είναι απαραίτητες για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.  

Οι δαπάνες συμπλήρωσης και προσαρμογής των στοιχείων των μελετών που θα παραδοθούν στον ανάδοχο προς 

τα δεδομένα του εδάφους. 

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται, για την εφαρμογή των στοιχείων της μελέτης για την 

εκτέλεση του έργου και τις επιμετρήσεις δηλ. αναπασσαλώσεις του άξονα της οδού, αποτυπώσεις της περιοχής 

του έργου, χωροσταθμίσεις, λήψεις διατομών κ.λ.π. όσες φορές απαιτείται αυτό κατά την διάρκεια της εκτέλεσης 

του έργου. Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται σε 7 πλουν, μαζί με όλα τα απαραίτητα τεύχη για την 

ολοκλήρωση του σκοπού που επιδιώκεται. Επίσης, πρέπει να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).  

 

4.    Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης του έργου 

 

5. Οι δαπάνες  που αναφέρονται στο άρθρο 37 του Ν 3669/2008. 

 

6. Η κράτηση 6‰ του  ΤΣΜΕΔΕ βάση του άρθρου 27, παρ.34  του Ν. 2166/93 για (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93), όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 8, παρ. 2 του Ν. 2342/95 για κράτηση 6‰ στον ειδικό λογαριασμό «Δικαιώματα 

Γεωτεχνικών», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με τον αριθμ. 23, παρ. 1 του Ν.3470/2006 (ΦΕΚ Α’ 

132/06) και ισχύει για Δασοτεχνικά έργα 
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Άρθρο 28ο: Φωτογραφίες του έργου 

 

28.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του, έγχρωμες φωτογραφίες πριν 

από την έναρξη των εργασιών κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά το πέρας των 

εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι όψεις, όλων των κατασκευών, καθώς και πανοραμικές, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές. Ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην Υπηρεσία το σύνολο των φωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή (CD), 

καθώς και μία σειρά των ανωτέρω φωτογραφιών εκτυπωμένη σε χαρτί φωτογραφίας διαστάσεων 18Χ 27 και 

τοποθετημένη εντός ειδικού φωτογραφικού ALBUM. 

 

28.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βιντεοσκοπεί το έργο, με ψηφιακή κάμερα, τόσο πριν από την έναρξη 

των εργασιών , όσο και κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσής του και μετά το πέρας των εργασιών, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Το DVD θα τo παραδώσει στην Υπηρεσία . 

 

 
Άρθρο 29ο: Σύνταξη μητρώου του έργου. 

 

29.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντάξει το μητρώο του νέου έργου σύμφωνα με τις εντολές και τις 

οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

  

29.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή 

παραλαβή να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία : 

Α. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1 : 2000 της τελικής διάταξης του έργου με υψομετρικές και 

οριζοντιογραφικές ενδείξεις. 

 

29. Το μητρώο συντάσσεται και υποβάλλεται στην Δ/νουσα Υπηρεσία, μαζί με την τελική επιμέτρηση. 

 Η σύνταξη του Μητρώου του έργου θα γίνει με δαπάνη του αναδόχου 
 
 
Αρθρο 30:  Διεύθυνση έργου από τον ανάδοχο          

   

     Πέρα από όσα αναφέρονται στο άρθρο 37 του Ν 3669/2008 σχετικά με το προσωπικό ισχύουν  και οι  στις 

επόμενες παραγράφους, αναφερόμενοι όροι.   

 

30.1. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης στην περίπτωση που ο  Ανάδοχος δεν είναι κάτοικος Ξάνθης , η 

εργοληπτική επιχείρηση δεν έχει έδρα την Ξάνθη , θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, κάτοικο Ξάνθης 

εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των κοινοποιουμένων εγγράφων σ' αυτόν, μαζί με έγγραφη αποδοχή του 

διοριζομένου αντικλήτου, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που 

βρίσκεται σε αυτά.        

 

30.2. Το βραδύτερο σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του 

έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του και ο προϊστάμενος του εργοταξίου. 

 

30.3. Προϊστάμενος του εργοταξίου διορίζεται από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. 

Ο Προϊστάμενος του εργοταξίου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του 

από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν με εκτός 

εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο. 

Όταν ο Προϊστάμενος του εργοταξίου απουσιάζει ως ανωτέρω θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης 

του που θα έχει εγκριθεί από την υπηρεσία.        

 

30.4. Ο Προϊστάμενος του εργοταξίου, θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να 

εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανομένης 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.). 
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30.5. Ο Προϊστάμενος του εργοταξίου είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών 

και για την λήψη και εφαρμογή των απαιτουμένων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, 

καθώς και κάθε τρίτου. Γι' αυτό ο Προϊστάμενος αυτός πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με 

την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του.     

 

30.6. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, υποχρεούται να ορίσει  Τεχνικό Ασφαλείας (Ν. 1568/85) και 

Συντονιστή Ασφαλείας και Υγείας του έργου (Οδηγία 92/57/ΕΟΚ και ΠΔ 305/96), σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 49 της παρούσας Ε.Σ.Υ. Οι αρμοδιότητες του μηχανικού της παρ. 42.2 δύναται να ασκούνται και από 

μηχανικό της παρούσης παραγράφου που διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα. 
Όλες οι εργασίες οφείλουν να εκτελούνται από τον ανάδοχο υπό την συνεχή επίβλεψη των παραπάνω 
τεχνικών, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογα έργα και να είναι αποδεκτοί 
από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

 

30.7. Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της για τον ορισμό 

οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να το απομακρύνει και να το 

αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.        

Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την 

κρίση της είναι απαραίτητο.        

 

30.8. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμιά περίπτωση δεν 

απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραμένει πάντοτε 

αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.        
 
 
Άρθρο 31ο: Εκλογή προσωπικού του αναδόχου – Ειδικές υποχρεώσεις σε προσωπικό 

 

Σχετικά με την εκλογή του προσωπικού, ο ανάδοχος εκτός των  υποχρεώσεων που καθορίζουν οι διατάξεις 

των άρθρων 37, 38 και 39 του Ν 3669/2008, είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί και προς τα παρακάτω: 
 

31.1. 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. 
 

31.2. Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη, στην οποία 

θα καταχωρούνται σχέδια, βιβλία, δημοσιεύσεις και εγχειρίδια, και θα ελέγχεται η διανομή τους. 
 

31.3. 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.   
 

31.4. Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης πλην των ανωτέρω κυρώσεων θα ενημερώνεται η 

Προϊσταμένη Αρχή. 
 

 
Άρθρο 32ο:  Διοίκηση έργου - Επίβλεψη         

32.1. Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης του 

έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους εντεταλμένους 

για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κ.λ.π. Το 

ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.         

 

32.2.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που 

δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και 

τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις, κ.λ.π., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και 
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υποχρεώσεις του, που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής 

Περιγραφής και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης.         

 

32.3. Η άσκηση της επίβλεψης ασκείται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με όσα ρυθμίζονται στο άρθρο 

36 του Ν 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 18, παρ. 1 του Ν. 4070/2012 ( ΦΕΚ 82 Α΄), και κάθε φορά 

ισχύει και η άσκηση της επίβλεψης σε καμία περίπτωση δεν μειώνει τις ευθύνες του αναδόχου για την εκτέλεση 

του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την σύμβαση. 

 

32.4. Ο Διευθύνων από μέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα, υποχρεούται μετά από ειδοποίηση της 

Υπηρεσίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά την 

μετάβασή τους για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέσει στην υπηρεσία επίβλεψης του έργου, οποτεδήποτε 

του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα ή ώρα από την υπογραφή της σύμβασης έως την προσωρινή 

παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων, μεταφορά δοκιμίων, και γενικά για τις ανάγκες του 

έργου. 

 

 
Άρθρο 33ο: Έλεγχοι 

 

Καθόσον το έργο είναι συνχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. μέσω του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 

της Ελλάδας 2007-2013», ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Ελλάδος, όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης, διαχείρισης και 

ελέγχου έργων συνχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. 

 

 
Άρθρο 34ο: Ισχύουσες αναλύσεις τιμών και αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια. 

 

Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας ισχύουν:  

 

Α. Οι εγκεκριμένες Αναλύσεις Τιμών και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια.  

 

Β. Το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων .  

 

Γ.Για την αναθεώρηση τιμών ισχύουν για κάθε άρθρο του Τιμολογίου τα στον Προϋπολογισμό αναγραφόμενα 

αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων Αναλύσεων Τιμών.  

 

 
Άρθρο 35ο: Κοινοποίηση στον ανάδοχο - Εκπροσώπηση 

 

35.1. Τα έγγραφα κοινοποιούνται στον ανάδοχο ή στον αντίκλητό του σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 3669/2008. 

 

35.2. Η ανάδοχος επιχείρηση γνωστοποιεί στην διευθύνουσα Υπηρεσία την νόμιμη εκπροσώπησή της ή τους 

τυχόν πληρεξουσίους. Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράμματος, των επιμετρήσεων, των 

πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.), 

των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και των πιστοποιήσεων με τα στοιχεία που τις συνοδεύουν, ο ανάδοχος μπορεί 

να εκπροσωπηθεί μόνο από  τεχνικό που έχει τις σχετικές δυνατότητες (άρθρο 42,43 της παρούσας ΕΣΥ).  Ο 

ανωτέρω τεχνικός μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου. 

 

 
Άρθρο 36ο: Ημερολόγιο του έργου       

 

36.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το ημερολόγιο του έργου σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα 

αριθμημένα φύλλα. 

Το ημερολόγιο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 47 του Ν 3669/2008 και θα τηρείται 

σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. 
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ΑΡΘΡΟ 37:  Απαιτούμενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο* .  
 

37.1. 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: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.?), Ν. 3850/10** 

(αρ. 42). 
 

37. 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.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και 

ΔΙΠΑΔ/οικ889/2711-02, 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 Ι 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: ΠΔ 1073/81 (αρ.111), ΠΔ 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).  

 

37. 3.  Σύμφωνα µε τα προαναφερόμενα της παρ. 2. ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα:  

 

37. 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:  ΠΔ 305/96 (αρ 3  παρ. 12 και 13). Η 

γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

 

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

του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα μ το Π.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ. 8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του 

(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ 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).  

 

 

* Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό µε το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.  

 

** Ο Ν.3850/1 Ο 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, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.  
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δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑ Υ-ΦΑ Υ 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: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 

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

 

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

ΔIΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.  
 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑ Υ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑ Υ).  

 

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 ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.57) και στις ΥΑ : 

ΔIΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔIΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο 

Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).  

 

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

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.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα 11).  

γ.  Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση  

εργασίας.  

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: 

θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας σύμφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-112011) 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 Δημόσιου 

Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).  

 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑ Υ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ' 

όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και Υ Α ΔIΠAΔ/oικl889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ.  

 

5. Διευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑ Υ και την κατάρτιση του ΦΑ Υ περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 

6 µε αρ. πρωτ. ΔIΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.  

 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας  

 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους 
σύμφωνα µε το Ν. 3850/1 Ο (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 



 21 

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).  

 

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 

3850/1 Ο 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.3850/1 Ο (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.3850/1 Ο (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 3850/1 Ο (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 ΠΔ 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 Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία 

Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/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: ΠΔ 

1073/81 (αρ.113), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ µε αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 112-9-2003.  

 

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑ Υ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ Α Υ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ Α.  
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Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑ 

Υ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων Ι διαπιστώσεων στην 

αντίστοιχη σελίδα του ΣΑ Υ.  

 

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

37. 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: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. ιv 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: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 

(αρ.12 παραρτ. ιv µέρος Β, τµήµα 11, 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: ΠΔ 1073/81 

(αρ.92 - 95), ΠΑ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ιv 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.:  

ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ιv µέρος Α, παρ.3, 4, 8-1 Ο), Ν.3850/1 Ο (αρ.30, 32,45).  

 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων 

πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.1 09,11 Ο), Ν.1430/84 

(αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. ιv 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.Δ. 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.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  

 

4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση. συστήματα ασφαλείας. φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση 

υλικών. θόρυβος. φυσικοί. χημικοί παράγοντες κλπ  

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

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

οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε:  

 

Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του Τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων 

Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  
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_ Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του Τ.ΥΠΕΚΑ και Τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «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»  

 

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: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 

(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.lνµέρος 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: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 

8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. ιν µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα 11 

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: ΠΔ 176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης 

από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 

παράγοντες :  

Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.  

 

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

 

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

 

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

διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του 

λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, 

φορητές κλίµακες, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430184 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και 

οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. ΙΧ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.ιν µέρος Β 

τµήµα 11 παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800l03, ΠΔ 57/10, Ν.3850110 (αρ. 34, 35).  

 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β', τµήµα 11, παρ.7.4 και 8.5) και το 

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

 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας  
 
2. Άδεια κυκλοφορίας  
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  
 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  
 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β', τµήµα 11, παρ. 8.1.γ και 
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8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. 11, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.  

 

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

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

µε το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  

 

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

συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7).  

 

37.5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα 

οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.  

 

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

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

 
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα:  
 
5.1 Κατεδαφίσεις: 
 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33,104), κγΑ 8243/1113/91 (αρ.7), γΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111 ), Υ.Α. 3009/2/21γ/94, γ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: γΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

και γΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα 11, παρ.11), κγΑ 3329/89 και η τροπ. 

αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,γΑ 21017/84/09.  

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

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

κγΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: γΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111), γΑ 

3009/2/21-γ/94, γΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής γΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και γΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 

455/95 και η τροπ. αυτού:  

ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. ΙV µέρος Β τµήµα 11 παρ. 10).  

 

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

 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-1 Ο), κγΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. 111), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 1 Ο και µέρος Β τµήµα 11 παρ.4-6, 14 ).  

 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες  
 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104,105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111), Πυροσβεστική 

Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, κγΑ αρ.οlκ.16289/330/99.  

 

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

 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.12 

παραρτ. ιv µέρος Β τµήµα 11 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 
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χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)  

 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα  
 

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

ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ.IΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα 11 παρ.8.3 και παρ.13).  

 

6. Στο τέλος της Ε.Σ.Υ. ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

 
Άρθρο 38ο: Φόροι - Κρατήσεις 

 

38.1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως 

ισχύουν κατά τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
 

38.2. Η δαπάνη Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 

38.3. Κατ' εξαίρεση αυξομείωσης στο χαρτόσημο των τιμολογίων ή άλλοι φόροι του Δημοσίου, που βαρύνουν 

άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στα μέτρα που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής 

της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό 

αντάλλαγμα. 

 

38.4. Τα προαναφερόμενα δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου 

αυτού. 

 

 
Αρθρο 39ο: Έκπτωση του αναδόχου 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.135, παρ. 3 του Ν 4070/2012 (ΦΕΚ 82 

Α΄) και ισχύει σήμερα. 
 
 
Αρθρο 40ο: Εκτέλεση άλλων έργων  – Προστασία πηγών εκμεταλλεύσεων 
  

39.1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση  οποιωνδήποτε άλλων έργων ή 

εργασιών φορέα του Δημοσίου τομέα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να 

προστατεύσει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή  της λειτουργίας τους 

και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά και να συμβάλει στην άμεση μείωση των βλαβών ή διακοπών. 
 
 

Άρθρο 41ο: Ανάληψη εκτελέσεως έργου από κοινοπραξία  

 

41.1. Αν η εκτέλεση του έργου έχει αναληφθεί από Κοινοπραξία εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις που 

προβλέπονται στο αρ. 39 του Ν 3669/2008. 
 
 
Άρθρο 42ο: Απολογιστικές εργασίες 

 

42.1. Η εκτέλεση απολογιστικών εργασιών και η προμήθεια υλικών απολογιστικά επιτρέπεται μόνο ύστερα από 

έγγραφη διαταγή και έγκριση της Υπηρεσίας για εργασίες που δεν είναι δυνατόν να επιμετρηθούν ή να 

κοστολογηθούν διαφορετικά. 

 

42.2. Γενικά για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 55 του Ν 3669/2008. 
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Άρθρο 43ο: Απρόβλεπτες Δαπάνες Προυπολογισμού 

 

Στο κονδύλιο αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνες που δύνανται να πληρωθούν εκ του κονδυλίου τούτου, σύμφωνα 

με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Δεν περιλαμβάνονται και δεν δύνανται να πληρωθούν δαπάνες για εργασίες μετατόπισης δικτύων Οργανισμών 

Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογικές έρευνες, δαπάνες απαλλοτριώσεων, μελέτες κλπ. 
 
 
Άρθρο 44ο: Αυξομειώσεις Εργασιών – Νέες εργασίες – Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών - 

Υπερσυμβατικες εργασίες - Χρήση των επί έλασσον εργασιών  

 

44.1. Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, που δεν 

περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και  Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις (άρθρο 57 παρ.6 του Ν. 3669/08). 

 

44.2. Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 57 του Ν. 3669/08 και η 

τιμή της θα μειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας, στην 

οποία υπάγεται και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος του 

αναδόχου. 

 

44.3. Σε περίπτωση υπερσυμβατικών ποσοτήτων εργασιών, θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 57 του Ν 

3669/08). 

 

44.4. Επιτρέπεται η χρήση των επί έλασσον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

44.5. Στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο να συνταχθούν πρωτόκολλα κανονισμού τιμών νέων εργασιών 

(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) θα χρησιμοποιηθούν τα ενιαία τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με την παρ. 6β του άρθρου 57 το 

Ν. 3669/08, καθώς και για το υπολογισμό του συντελεστή σ της παρ. 7 του ίδιου άρθρου. 

 

 
Άρθρο 45ο  Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζημιώσεων 

 

45.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται 

στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και  γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε 

αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού  ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των καταλλήλων μέσων ή σε 

οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας 

βίας του άρθρου 58 του Ν 3669/2008.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον 

βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 
 

45.2. Για την αναγνώριση των αποζημιώσεων από ανώτερη βία εφαρμόζεται η  διαδικασία του άρθρου 58 του Ν 

3669/2008. 

Η διαδικασία των παραγράφων 5 έως 7 του άρθρου 58 του Ν 3669/2008 εφαρμόζεται  ανάλογα και  για τον 

καθορισμό αποζημίωσης του αναδόχου για τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε έργα που 

εκτελέσθηκαν, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του 

έργου ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από την ευθύνη του αναδόχου. 
 

45.3. Μετά την έγγραφη διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που κοινοποιείται στην Προϊσταμένη  Αρχή 

εκτελούνται εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλεται σε χρήση του έργου που παραδόθηκε για χρήση 

πριν από την παραλαβή, όπως ορίζεται στην παρ. 10 άρθρο 58 του Ν 3669/2008. 
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Άρθρο 46ο: Προκαταβολές  

 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 51, παρ. 3 του 

ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθ. 242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄) και 

ισχύει σήμερα. Η προκαταβολή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ολικού ποσού της αρχικής σύμβασης 

(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) (εγκ.10/2012 της ΓΓΔΕ του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ.) 
 
 
Άρθρο 47ο: Πληροφοριακές πινακίδες  

 

47.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα και δαπάνες του μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγκατάσταση του, να 

τοποθετήσει μία (1) πινακίδα Δημοσιότητας για το έργο, σύμφωνα με τα υποδείγματα που θα χορηγήσει η 

Υπηρεσία βάσει των Οδηγιών περί δημοσιότητας συνχρηματοδοτούμενων έργων από την Ε.Ε. και στη θέση που 

θα του Υποδειχθεί, προκειμένου να διασφαλίζεται η δημοσιότητα περί συνχρηματοδότησης στο έργο. 

Σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί η εν λόγω πινακίδα στην προθεσμία που ορίζεται, ο Ανάδοχος υπόκειται σε 

ποινική ρήτρα 1.200 ευρώ που δεν αίρεται και η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα φροντίσει για την τοποθέτηση της σε 

βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

47.2. Η πληροφοριακή πινακίδα θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά  στοιχεία για το έργο – Φορέας χρηματοδότησης, 

Τίτλος του έργου, η επιβλε΄πουσα Υπηρεσία και ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προδιαγραφές του 

Κανονισμού 1974/2006 (ΕΚ) και του 1698/2005 (ΕΕ).  
 
Άρθρο 48ο: Δαπάνες ανατύπωσης συμβατικών τευχών και Διακήρυξης Δημοπρασίας 
 

46.1. Οι δαπάνες για την ανατύπωση των συμβατικών τευχών, οι δαπάνες για την δημοσίευση της διακήρυξης 

αρχικής και τυχόν επαναληπτικών, καθώς τα υλικά για την τήρηση των στοιχείων του έργου (φάκελοι στοιχείων, 

τεύχη ημερολογίων, τεύχη επιμετρητικών κ.λπ.) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

 

 
Άρθρο 49ο :Διατάξεις που ισχύουν 

 

49.1. Η εκτέλεση του έργου αυτού γίνεται με τις διατάξεις των: 

- Ν. 3669/2008 « Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει 

σήμερα 

- Ν.Δ. 86/1969 ¨Περί Δασικού Κωδικά¨ 

- Ν. 996/79 ¨Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας¨ όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του Ν. 1734/1987 

- Π.Δ. 437/1981 ¨Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων ¨όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

- Π.Δ.176/1988 Περί Οργάνων που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα Έργων 

που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας¨ 

 Σε συνδυασμό με :  

- Τις διατάξει; Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 Ν.2328/95 

(ΦΕΚ 159 Α’/95), άρθρο 11 Ν.2372/96 (ΦΕΚ 29 Α΄/96), Ν.2533/97 (ΦΕΚ 228Α'/97) και Π.Δ.82/96 (ΦΕΚ 

66Α'/96). 

- Τις διατάξεις του Ν.1642/86 για το ΦΠΑ (ΦΕΚ 125 Α’/86) 

- Τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ.34  του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-

93), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8, παρ. 2 του Ν. 2342/95 για κράτηση 6‰ στον ειδικό λογαριασμό 

«Δικαιώματα Γεωτεχνικών», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με τον αριθμ. 23, παρ. 1 του Ν.3470/2006 

(ΦΕΚ Α’ 132/06) και ισχύει για Δασοτεχνικά έργα.  

 

 

49.2. Οι διατάξεις αυτές συμπληρώνονται με την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα υπόλοιπα τεύχη των 

όρων Δημοπράτησης.  
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 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:  

 «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»  

 Α. ΝΟΜΟΙ        

Ν. 495/76  ΦΕΚ  337/Α/76  Π.Δ.  395/94  ΦΕΚ  220/Α/94  

Ν.  1396/83  ΦΕΚ  126/Α/83  Π.Δ.  396/94  ΦΕΚ  220/Α/94  

Ν.  1430/84  ΦΕΚ  49/Α/84  Π.Δ.  397/94  ΦΕΚ  221/Α/94  

Ν. 2168/93  ΦΕΚ  147/Α/93  Π.Δ.  105/95  ΦΕΚ  67/Α/95  

Ν. 2696/99  ΦΕΚ  57/Α/99  Π.Δ.  455/95  ΦΕΚ  268/Α/95  

Ν. 3542/07  ΦΕΚ  50/Α/07  Π.Δ.  305/96  ΦΕΚ  212/Α/96  

Ν. 3669/08  ΦΕΚ  116/Α/08  Π.Δ.  89/99  ΦΕΚ  94/Α/99  

Ν. 3850/10  ΦΕΚ  84/Α/10  Π.Δ.  304/00  ΦΕΚ  241/Α/00  

Ν. 4030/12  ΦΕΚ  249/Α/12  Π.Δ.  155/04  ΦΕΚ  121/Α/04  

     Π.Δ.  176/05  ΦΕΚ  227/Α/05  

     Π.Δ.  149/06  ΦΕΚ  159/Α/06  

 Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ  ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ      
     Π.Δ.  2/06  ΦΕΚ  268/Α/06  

Π.Δ.  413/77  ΦΕΚ  128/Α/77      

     Π.Δ.  212/06  ΦΕΚ  212/Α/06  

Π. Δ.  95/78  ΦΕΚ  20/Α/78      

     Π.Δ.  82/10  ΦΕΚ  145/Α/1 Ο  

Π.Δ.  216/78  ΦΕΚ  47/Α/78      

     Π.Δ.  57/10  ΦΕΚ  97/Α/10  

Π.Δ.  778/80  ΦΕΚ  193/Α/80      

Π.Δ.  1073/81  ΦΕΚ  260/Α/81  Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

Π.Δ.  225/89  ΦΕΚ  106/Α/89  ΥΑ  130646/84  ΦΕΚ  154/Β/84  

Π. Δ.  31/90  ΦΕΚ  31/Α/90  ΚΥΑ  3329/89  ΦΕΚ  132/Β/89  

Π.Δ.  70/90  ΦΕΚ  31/Α/90  ΚΥΑ  8243/1113/91  ΦΕΚ  138/Β/91  

Π.Δ.  85/91  ΦΕΚ  38/Α/91  ΚΥ Ααρ.οικ.Β.4373/1205/93  ΦΕΚ  187/Β/93  

Π. Δ.  499/91  ΦΕΚ  180/Α/91  ΚΥ Α 16440/Φ.1 0.4/445/93  ΦΕΚ  765/Β/93  
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Γ.  ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  Δ.   ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ   

ΚΥΑ αρ.8881/94  ΦΕΚ  450/8/94  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03  ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ  

     Π/208/12-9-03  
ΥΑ  αρ.οικ.31245/93  ΦΕΚ  451/8/93    

    ΕΚΥΓΚΛΙΟΣ 6/08  ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/  

ΥΑ  3009/2/21-γ/94  ΦΕΚ  301/8/94   ΟΙ κ/215/31-3-08  

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94  ΦΕΚ  73/8/94  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε  ΑΡ.ΠΡ.10201/12  

     ΑΔΑ:84Λ1Λ-ΚΦΖ  

ΥΑ  3131 .1/20/95/95  ΦΕΚ  978/8/95    

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95  ΦΕΚ  677/8/95    

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96  ΦΕΚ  1035/8/96    

Υ.Α αρ.01ι<.8.5261 /190/97  ΦΕΚ  113/8/97    

ΚΥΑΝ αρ.0IΚ.16289/330/99  ΦΕΚ  987/8/99    

ΚΥΑ Ναρ.0IΚ.15085/593/03  ΦΕΚ  1186/8/03    

ΚΥΑΝ αρ. Δ 13ε/4800/03  ΦΕΚ  708/8/03    

ΚΥΑ αρ.6952/11  ΦΕΚ  420/8/11    

ΥΑ 3046/304/89  ΦΕΚ  59/Δ/89    

ΥΑ Φ .28/18 78 7/1032/00  ΦΕΚ  1035/8/00    

ΥΑ αρ. ΟΙΚ. 433/2000  ΦΕΚ  1176/8/00    

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/0Iκ/85/01  ΦΕΚ  686/8/01    

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/0Iκ/177/01  ΦΕΚ  266/8/01    

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/0Iκ/889/02  ΦΕΚ  16/8/03    

ΥΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11  ΦΕΚ  905/8/11    

ΥΑ 21 ΟΙ 7/84/09  ΦΕΚ  1287/8/09    

Πυροσβεστική διάταξη 7,      

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96  ΦΕΚ  155/8/96    
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Ξάνθη     Απρίλιος   2014 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Η   Συντάκτης 

 

 

 

Σταυρούλα Καψάλη  

Γεωτεχνικός – Δασολόγος με Δ’ Βαθμό 

 

 

   

 

Ο Δασάρχης Ξάνθης 

 

 

 

Χρήστος Μήλιος 

Γεωτεχνικός – Δασολόγος με Βαθμό Γ’ 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την υπ΄αριθμ. 4887/08.04.2014 απόφαση Δ/νσης Δασών Ξάνθης 

 

 

                                                                              

 

                                                                                         
 
 

 


