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ΓΕΝΙΚΑ.- 
 Θ παροφςα Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνει: 
Α.-  Τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, (άρκρα 1-13) 
Β.-  Τουσ Ειδικοφσ όρουσ και (άρκρα 14-25) 
Γ.- Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κακϊσ και τισ διατάξεισ που διζπουν τθν ςφμβαςθ (Ν.4412/16 και Ρ.Δ. 
437/81 όπωσ ιςχφον ςιμερα) βάςει των οποίων κα εκτελεςκοφν οι φυτωριακζσ εργαςίεσ , και τα λοιπά 
ςυμβατικά τεφχθ, διαγράμματα, μελζτεσ, ςχζδια και ζγγραφεσ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ.  
Ματαίωςθ τθσ δθμοπραςίασ για οποιοδιποτε λόγο δεν δθμιουργεί κανζνα δικαίωμα ςτουσ διαγωνιηό-
μενουσ άρκρο 106 του Ν. 4412/16. 
 
Α.- ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Άρθρο 1ο. 
Αντικείμενο. 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ εκτζλεςθ απολογιςτικά με ςυνεργεία ανειδίκευτων εργατϊν που ςυ-
γκροτοφνται με μζριμνα του αναδόχου όλων των εργαςιϊν όπωσ, ςπορζσ, φυτεφςεισ, βοτανίςματα, 
ποτίςματα, λιπάνςεισ και γενικά κάκε εργαςία ςτο φυτϊριο που ορίηεται από τον επιβλζποντα και ε-
γκρίνεται από τον Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ. 
Επίςθσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν από τα ανάλογα ςυνεργεία ςτον κατάλλθλο χρόνο, για τθν επιτυχία 
των φυτωριακϊν εργαςιϊν. Αυτά κα είναι ζνα (ςυνεργείο) το κατωτζρω: 
Θ μεταφορά των εργατϊν ςτα φυτϊρια και θ επιςτροφι τουσ κα γίνεται με δικά τουσ μεταφορικά μζ-
ςα. 
Ώρεσ εργαςίασ  7:00 π.μ ζωσ 3:00 μ.μ όλεσ τισ θμζρεσ εκτόσ Σαββάτου και Κυριακισ. 
Αρχικό ςυμβατικό αντικείμενο τθσ εργολαβίασ είναι οι φυτωριακζσ εργαςίεσ ςτο Δαςικό Φυτϊριο Κα-
λαμπακίου  για το ςυνολικό ποςό που περιλαμβάνεται ςτθν ςφμβαςθ. 
 
Άρθρο 2ο. 
Ρροκεςμίεσ –Ραράταςθ - Ραραλαβι. 
Θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ γίνεται μζςα ςτον προβλεπόμενο χρόνο από το άρκρο 105 του Ν.4412/16.  
Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και περαιϊ-
νεται το αργότερο μζχρι τρεισ μινεσ μετά. Λόγω τθσ φφςεωσ των εργαςιϊν και του τρόπου εκτζλεςθσ 
τθσ εργολαβίασ (απολογιςτικά) θ ςφμβαςθ είναι ετιςια και ουδεμία παράταςθ κα δοκεί για το επόμε-
νο ζτοσ για το οποίο κα γίνει καινοφργιοσ διαγωνιςμόσ και καινοφργια ςφμβαςθ. 
Δεν αποκλείεται και μείωςθ τθσ προκεςμίασ περαίωςθσ των εργαςιϊν εφόςον αντικειμενικοί λόγοι το 
υπαγορεφουν. 
 
Άρθρο 3ο. 
Εργατοτεχνικό προςωπικό εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 
Το προςωπικό που κα προςλαμβάνεται με μζριμνα  του αναδόχου κα είναι τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ του 
Δαςαρχείου Δράμασ. Θ τεχνικι του κατάρτιςθ και θ απόδοςι του  κα ελζγχονται από τον επιβλζποντα 
Δαςολόγο ι Δαςοπόνο ι υπάλλθλο και τον επιςτάτθ του φυτωρίου οι οποίοι ςε περίπτωςθ ακαταλλθ-
λότθτασ κα επιβάλλουν τθν αντικατάςταςι του.  
Οπωςδιποτε ο ανάδοχοσ κα επιλζγει το προςωπικό από τισ πλθςιζςτερεσ περιοχζσ και από αυτζσ εκεί-
νο που ζχει κάποια πείρα γιατί εργάςκθκε ςε τζτοιεσ εργαςίεσ παλαιότερα και είναι εξακριβωμζνθ θ 
ποιότθτα και ποςότθτα τθσ εργαςίασ του. 
Το προςωπικό που κα εργάηεται είναι προςωπικό του αναδόχου, και ςε καμία περίπτωςθ δεν αποκτά 
κανενόσ είδουσ εργαςιακι ςχζςθ με το Δθμόςιο. 
 
Άρθρο 4ο. 
Σχζδιο και Φάκελοσ αςφάλειασ και υγείασ ( Φ.Α.Υ.) 
Θα τθρθκεί το εγκεκριμζνο ςχζδιο και φάκελοσ αςφάλειασ και υγείασ λειτουργίασ των δαςικϊν φυτω-
ρίων.  
 
Άρθρο 5ο.  
Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο*. 
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1. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των δια-
τάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του φορζα 
του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθ-
μάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ.7-9), 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
2. Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) και 
να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα Ν.3669/08 (αρκ. 37 παρ.7). 
β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και 
Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ : ΔΙΡΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕ-
ΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδε-
χόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ 
και τθσ καταςκευισ του ζργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, να 
τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία, 
να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ 
1073/81 (αρ. 111), ΡΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 
Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ.γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από 
αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα 
και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα 
ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία). 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
* H ζννοια του εργοταξίου ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςμό με το παράρτθμα Ι 
του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 
** O Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 
εργαηομζνων άρ. δεφτερο, καταργεί διατάξεισ που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ 
των : Ν.1568/85, ΡΔ 294/88, ΡΔ 17/96, κλπ. 
 
3. Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα : 
 
3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ ( ΣΑΥ ) - Φάκελοσ _________Αςφάλειασ 
Υγείασ (ΦΑΥ) και ςυγκεκριμζνα : 
α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ των 
προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα υ-
περβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 
εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια : ΡΔ 305/96 (αρ 3 
παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του ΡΔ 
305/96. 
β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ 
μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τθν ΥΑ ΔΕ-
ΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλιψεισ που 
κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που 
κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζ-
κοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλι-
ςμόσ, κλπ). 
δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν λόγω 
τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙ-
ΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και 
αρ.182). 
ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και 
ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 
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ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ Υγείασ 
(ΦΑΥ).  
Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για τα 
άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου. 
 
Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά 
αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και ςτισ ΥΑ : ΔΙ-
ΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ οι οποίεσ ενςωματϊκθ-
καν ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 
2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του ενόσ 
ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 
β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ : Ρ.Δ.305/96 (αρκ.12 πα-
ράρτθμα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 
δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ νόμιμο 
δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του ζργου από τθν 
αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο αϋ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε 
Δθμόςιου Ζργου : ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08 
αρ. (73 και 75). 
4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το ςυ-
νοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΡΔ 305/96 (αρ. 3παρ.11) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 
5. Διευκρινίςεισ ςχετικά μ ε τ θν ε κπόνθςθ τ ου Σ ΑΥ και τθν κατάρτιςθ τ ου Φ ΑΥ περιλαμβάνονται 
ςτθν ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 
 
3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ – τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ και 
υγείασ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 εργαηό-
μενουσ ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και 
άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25). 
γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ 
τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να 
ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται 
εγγράφωσ από τον ανάδοχο και αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνο-
δεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ : Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ. Στα πλαίςια τ ων υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των : τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργα-
ςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων : 
1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των υφιςταμζ-
νων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που 
αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και 
παρ.3-8). 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ υποδεί-
ξεισ τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από 
τθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 
Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ 
(Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτρο-
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πι Υγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι 
αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 
3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το 
κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται 
ςτο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ. Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεω-
ριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ 
οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφό-
ςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφ-
ναται να χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των αιτίων του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα εργα-
ςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 
3.3 Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν απαιτεί-
ται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των εργα-
ςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α 130646/1984 
του (τ.) 
Υπουργείου Εργαςίασ. 
Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Υ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα ι Γραφεία 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ 
Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι 
αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθ-
τισ εργαςίασ, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με 
αρ.πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208 /12-9-2003. 
 
3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) 
Για τθν πιςτι εφαρμογι του Σ ΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το Θ Μ Α. 
Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ 
του ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων / δια-
πιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 
 
4. Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο. 
 
4.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα παρακάτω 
μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : 
α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με ιδιαί-
τερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : ΡΔ 105/95, ΡΔ 305//96 (αρ.12 
παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το εργοτά-
ξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ : ΡΔ 1073/81 
(αρ.75-79), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2). 
γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων κλπ) 
και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τ ουσ κινδφνουσ των εγκαταςτάςεων αυ-
τϊν : Ρ Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6). 
δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ : κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - διά-
ςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ - αντι-
μετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ. : 
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ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 
45). 
ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθ 
χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ) : ΡΔ 1073/81 (αρ.109,110), 
Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ.13, 14). 
ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ εργαηόμενουσ 
όπωσ : προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, 
γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ 
τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του : Ρ.Δ. 
1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 
και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 396/94, Ρ.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
 
4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ – ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ – εναπόκε-
ςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν 
και των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με : 
- Τθν Υ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΡΥΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων» 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7) 
- Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΡΕΚΑ και τ.ΥΡΥΜΕΔΙ «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι δι-
ζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που 
προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν » 
- Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και τθν τροπ. αυτοφ 
: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, κατά-
λθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07 
(αρ.43,44). 
γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ απαι-
τιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των κινθτϊν 
προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ : ΡΔ 1073/81 
(αρ.75-84), ΡΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, 
αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων : ΡΔ 216/78, ΡΔ 1073/81 
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91(αρ.8), ΡΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α παρ.11 
και μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. αυτοφ : Ν. 3542/07(αρ.30). 
ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν : 
α) κραδαςμοφσ : ΡΔ 176/05,  
β) κόρυβο : ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06,  
γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων : ΡΔ 397/94, 
δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΡΔ 82/10. 
 
4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 
Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 304/00 (αρ.2). 
α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων (χωματουρ-
γικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των εγκαταςτάςεων, 
των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό ανόδου και κακό-
δου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ ) : ΡΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), 
ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΡΔ 89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ 155/04, ΡΔ 105/95 
(παραρτ. IX), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ 
αρ.Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και 
8.5) και το ΡΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία : 
1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 
2. Άδεια κυκλοφορίασ 
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3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 
4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 
5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, τμιμα ΙΙ, 
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 
Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι. 
6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - εγκατάςταςθ, 
καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των 
ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και αντίςτοιχο 
βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 
 
5.Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο, τα 
οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα απαιτοφ-
μενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμε-
νου ζργου. 
Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα : 
5.1 Κατεδαφίςεισ : 
Ν 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, 
ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα II, 
παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και θ 
τροπ. αυτοφ ΡΔ 2/06, ΡΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ : 
Ν. 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- αςφάλεια και αντοχι 
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 
(αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 10 ). 
5.3 Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε ςτζ-
γεσ. 
ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΡΔ 155/04, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β τμιμα ΙΙ 
παρ.4-6,14 ). 
5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 
ΡΔ 95/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΡΔ 70/90 (αρ.15), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Ρυ-
ροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
 
5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.) 
ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΡΔ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 12). 
5.6 Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. 
(Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ και 
εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων 
και ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.) 
Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : 
ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.10). 
5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα 
(Υποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ με χριςθ πλω-
τϊν ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου.) 
ΡΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΡΔ 
305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
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6. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν τα 
απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ    

Ν. 495/76    

Ν. 1396/83 Ν. 1430/84 Ν. 2168/ 93 Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 Ν. 3669/08 Ν. 3850/10 Ν. 4030/12 

Β. ΡΟΕΔΙΚΑ    

Ρ. Δ. 413/77 Ρ. Δ. 95/78 Ρ. Δ. 216/78 Ρ. Δ. 778/80 

Ρ. Δ. 1073/81 Ρ. Δ. 225/89 Ρ. Δ. 31/90 Ρ. Δ. 70/90 

Ρ. Δ. 85/91 Ρ. Δ. 499/91 ΦΕΚ 337/Α/76 ΦΕΚ 126/Α/83 

ΦΕΚ 49/Α/84 ΦΕΚ 147/Α/93 ΦΕΚ 57/Α/99 ΦΕΚ 50/Α/07 

ΦΕΚ 116/Α/08 ΦΕΚ 84/Α/10 ΦΕΚ 249/Α/12  

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ    

ΦΕΚ 128/Α/77 ΦΕΚ 20/Α/78 ΦΕΚ 47/Α/78 ΦΕΚ 193/Α/80 

ΦΕΚ 260/A/81 ΦΕΚ 106/Α/89 ΦΕΚ 31/Α/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 38/Α/91 ΦΕΚ 180/Α/91   

Ρ. Δ. 395/94 Ρ. Δ. 396/94 Ρ. Δ. 397/94 Ρ. Δ. 105/95 

Ρ. Δ. 455/95 Ρ. Δ. 305/96 Ρ. Δ. 89/99 Ρ. Δ. 304/00 

Ρ. Δ. 155/04 Ρ. Δ. 176/05 Ρ. Δ. 149/06 Ρ. Δ. 2/06 

Ρ. Δ. 212/06 Ρ. Δ. 82/10 Ρ. Δ. 57/10  

Γ. ΥΡΟΥΓΙΚΕΣ ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ   

ΥΑ 130646/84 ΚΥΑ 3329/89 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 220/Α/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

ΦΕΚ 67/Α/95 ΦΕΚ 268/Α/95 ΦΕΚ 212/Α/96 ΦΕΚ 94/Α/99 

ΦΕΚ 241/Α/00 ΦΕΚ 121/Α/04 ΦΕΚ 227/Α/05 ΦΕΚ 159/Α/06 

ΦΕΚ 268/Α/06 ΦΕΚ 212/Α/06 ΦΕΚ 145/Α/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ 154/Β/84 ΦΕΚ 132/Β/89 ΦΕΚ 138/Β/91 

ΦΕΚ 187/Β/93 ΦΕΚ 765/Β/93   

ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΥΑ 3046/304/89 ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/01 

ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/177/01 ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/02 ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΥΑ 21017/84/09 

Ρυροςβεςτικι διάταξθ 7, Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 ΦΕΚ 450/Β/94 ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 ΦΕΚ 73/Β/94 ΦΕΚ 978/Β/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦΕΚ 1035/Β/96 ΦΕΚ 113/Β/97 ΦΕΚ 987/Β/99 ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΦΕΚ 708/Β/03 ΦΕΚ 420/Β/11 ΦΕΚ 59/Δ/89 ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΦΕΚ 1176/Β/00 ΦΕΚ 686/Β/01 ΦΕΚ 266/Β/01 ΦΕΚ 16/Β/03 

ΦΕΚ 905/Β/11 ΦΕΚ 1287/Β/09 ΦΕΚ 155/Β/96  

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ    

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΡ.Ε  

Α.ΡΩΤ.ΔΕΕΡ Α.ΡΩΤ.ΔΙΡΑΔ/ Α.Ρ. 10201/12  

Ρ/208/12-9-03 οικ/215/31-3-08 ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΗ  
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Άρθρο 6ο. 
Γενικζσ υποχρεϊςεισ αναδόχου. 
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τόςο απζναντι τθσ υπθρεςίασ όςο και του προςωπικοφ, όλεσ τισ υποχρεϊςεισ 
που προκφπτουν από τθν ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ με βάςθ τθν διακιρυξθ και τα υπόλοιπα ςυμβατικά 
τεφχθ και όςεσ άλλεσ κακορίηονται από τθ νομοκεςία για τα δθμόςια ζργα και ειδικά ςτο άρκρο 138 
του Ν. 4412/16 ςχετικά με τθν πλθρωμι και αςφάλιςθ του προςωπικοφ, τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ των αδικθμάτων, τθν λιψθ 
των μζτρων αςφαλείασ κ.λ.π. 
 
 
Άρθρο 7ο. 
Ρλθρωμζσ.  
Ο ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ ςυντάςςει και υπογράφει τα ςτοιχεία που κακορίηουν τα άρκρα 151 
και 152 του Ν. 4412/16 και τα υποβάλλει ςτθν υπθρεςία ςε όςα αντίτυπα είναι απαραίτθτο ςε χρονικά 
διαςτιματα τριάντα θμερϊν (30) και μάλιςτα ςτθν αρχι του επόμενου μινα, προκειμζνου να γίνεται 
από τθν υπθρεςία θ εκκακάριςθ τθσ δαπάνθσ. 
Στισ μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ των απολογιςτικϊν εργαςιϊν περιλαμβάνονται βάςει των πραγματικϊν 
θμερομιςκίων και των επιβαρφνςεων που ιςχφουν αναλυτικά τα εξισ; 
α.- Θ εργατικι δαπάνθ βάςει των θμερομιςκίων που πραγματοποιικθκαν και των τυχόν υποχρεωτικά 
καταβαλλόμενων για εορτζσ, αςκζνεια, κ.λ.π.. 
β.- Θ δαπάνθ αςφάλιςθσ ςτο ΙΚΑ μαηί με τισ τριετίεσ αποδεικνυόμενεσ από τισ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ, 
κακϊσ και το επίδομα γάμου. 
γ.- Θ δαπάνθ που αντιςτοιχεί ςτισ επιβαρφνςεισ των εργαηομζνων και του εργοδότου (αναδόχου) όπωσ 
ειςφορά ςτο ΙΚΑ, χαρτόςθμο, φόροσ μιςκωτϊν υπθρεςιϊν, επικουρικϊν ταμείων, δωροςιμων  κ.λ.π., 
παρακρατείται από τον ανάδοχο και καταβάλλεται αρμοδίωσ. 
δ.- Θ κράτθςθ για το ΕΜΡ . 
ε.- Θ δαπάνθ 0,06% (από το ςυνολικό ποςό τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ το Φ.Ρ.Α.) για τθν κάλυψθ των λει-
τουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του 
άρκρου 3 του Ν.4013/11 όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, κα-
κϊσ και θ δαπάνθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν , ςφμφωνα με τθν παρ. 
3 του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016 και τθν υπ. αρικμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Βϋ/969/2017).  
Πλεσ οι ανωτζρω δαπάνεσ (κρατιςεισ) προςτίκενται ςτθν δαπάνθ και καταβάλλονται ςτον ανάδοχο. 
Για τθν εκκακάριςθ τθσ δαπάνθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία τα κατωτζρω 
παραςτατικά ςτοιχεία : 
α.- Κατάςταςθ μιςκοδοςίασ των εργατϊν ενυπόγραφεσ από τουσ δικαιοφχουσ και υπογεγραμμζνεσ από 
τον ανάδοχο, τον επιβλζποντα Δαςολόγο και τον προϊςτάμενο τθσ Υπθρεςίασ. 
β.- Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ΙΚΑ. 
γ.- Βεβαίωςθ  φορολογικισ ενθμερότθτασ. 
δ.- Αποδεικτικό παρακράτθςθσ εργολαβικοφ φόρου  3%. 
ε.- Αντίγραφο αίτθςθσ - βεβαίωςθσ αγοράσ ενςιμων και αναλυτικι ΑΡΔ εργαηομζνων. 
ςτ.- Βεβαίωςθ τθσ αρμοδίασ ΔΟΥ για τθν εκπλιρωςθ  των υποχρεϊςεων του αναδόχου για τον ΦΡΑ 
ςφμφωνα με τθν 1102259/8357/0014 ΡΟΛ. : 1258 από 29.7.1993 απόφαςθ Υπουργείου Οικονομικϊν. 
η.- Κράτθςθ 0,5% υπζρ ΕΜΡ, ςφμφωνα με το Ν.546/1943. 
 
Άρθρο 8ο. 
Ιςχφσ διατάξεων. 
Για κάκε ηιτθμα που δεν προβλζπεται εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ  διατάξεισ που αφοροφν τθν εκτζλε-
ςθ και πλθρωμι των δθμόςιων ζργων. 
 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art375_7


 

 11 

 
Άρθρο 9ο. 
Ματαίωςθ διαγωνιςμοφ. 
Ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ δεν δθμιουργεί κανζνα δικαίωμα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. 

 
Δράμα    21 / 5   /2018 

 
 

         ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ & ΘΕΩΘΘΘΚΕ                 ΕΓΚΙΘΘΚΕ  
  με τθν  2542/25-5-2018. 

  ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ & ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

        Θ  Συντάκτρια          
 
 
 
Γεωργία Αρναοφτογλου   
 Δαςολόγοσ με Aϋ βακμό 
 
 

        Θ Αναπλθρϊτρια   
         Δαςάρχθσ  Δράμασ 
 
 
        Σοφία Θεοδωρίδου  
     Δαςολόγοσ με Aϋ βακμό 
 
 

     Θ Δ/ντρια Δαςϊν Δράμασ 
 
 
 
    Ελιςάβετ  Κωνςταντινίδου  
       Δαςολόγοσ με Aϋ βακμό 
 

  Ο Δαςάρχθσ 
 
 
 
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Δαςολόγοσ με Αϋ βακμό 
 
 

 


