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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τίτλος έργου: Επισκευή - συντήρηση - 

αναβάθµιση εγκαταστάσεων 

πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης 

∆ηµοτικών κτιρίων ∆Θ έτους 2018 

 Προϋπολογισµός έργου: 810.000,00 € 

 Χρηµατοδότηση: Κ.Α. 30/7331.75.01 

(ένδειξη προϋπολογισµού ∆Θ) 

 Φορέας Υλοποίησης: ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: Γενικά 

1.1  Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνει τους ειδικούς 

συµβατικούς όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της µελέτης και µε 

τους όρους των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης, ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί, θα εκτελέσει 

όλες τις απαιτούµενες εργασίες, για την κατασκευή του έργου «Επισκευή - συντήρηση - 

αναβάθµιση εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης ∆ηµοτικών κτιρίων ∆Θ έτους 

2018». 

1.2  Το έργο περιλαµβάνεται στο τεχνικό πρόγραµµα του έτους 2018, το οποίο εγκρίθηκε µε την 

υπ' αρ. 1429/31-10-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Θεσσαλονίκης (Α∆Α: 

7ΦΜΠΩΡ5-Ο0Ο) κατά την 21η τακτική συνεδρίασή του.  

1.3  Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς 

όρους, που τίθενται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του υπόψη έργου. Για τα 

θέµατα που δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν απολύτως οι όροι της ∆ιακήρυξης. 

1.4  Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι υφίσταται πλήρες τεύχος µελέτης 

το οποίο είναι στη διάθεσή τους, και συνεπώς ουδεµία ουσιώδης παρέκκλιση από την µελέτη 

πρόκειται να επέλθει στο στάδιο κατασκευής του έργου. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά την 

εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο θα καθορίσει µε πίνακα τις ειδικές εργασίες ανά κτίριο-

χώρο που πρέπει να εκτελεσθούν καθώς και τις προτεραιότητες ώστε ο ανάδοχος να υποβάλλει 

εµπρόθεσµα το απαιτούµενο χρονοδιάγραµµα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις να επεµβαίνει σε οποιοδήποτε άλλο κτίριο - χώρο κριθεί απαραίτητο από την  

Υπηρεσία για λόγους ασφάλειας, υγιεινής  και λειτουργικότητας και απρόβλεπτων καταστροφών 

από θεοµηνίες ή βανδαλισµούς που µπορεί να προκύψουν µετά την έγκριση της µελέτης. Οι 

τµηµατικές προθεσµίες γενικά θα είναι ενδεικτικές και θα αποτελούν σταθµούς ενδιάµεσου 

ελέγχου της προόδου του έργου. Όπου απαιτείται θα ορίζονται αποκλειστικές προθεσµίες για 



2 

εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται  µε την προστασία των κτιρίων - χώρων από τις καιρικές 

συνθήκες ή µε την έγκαιρη αποπεράτωση αυτοτελών χώρων απαραίτητων για την οµαλή 

λειτουργία των κτιρίων (π.χ. χώροι υγιεινής κλπ).         

1.5  Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισµό 

της µελέτης που ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (810.000,00 €), µε τα 

απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 

Άρθρο 2ο: Ορισµοί - Επεξηγήσεις 

Παρατίθενται οι ακόλουθοι ορισµοί: 

«Συντονιστής για θέµατα 

ασφάλειας και υγείας κατά 

την εκτέλεση του έργου» 

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος 

ολόκληρου του έργου, αναθέτει τα καθήκοντα που προβλέπονται 

στη παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 305/96. 

«Ηµέρες» Οπουδήποτε χρησιµοποιείται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ο όρος 

“ηµέρες”, νοούνται πάντοτε οι ηµερολογιακές ηµέρες. 

«Χρονοδιάγραµµα» Το Χρονοδιάγραµµα στο οποίο αναγράφονται οι τµηµατικές και η 

τελική προθεσµία ολοκλήρωσης του έργου σε ηµερολογιακές 

ηµέρες. Το αρχικό Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής, που 

υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της 

Σύµβασης, εξειδικεύεται µέσα σε 15 ηµέρες, συµπληρώνεται και 

οριστικοποιείται ως προς τα ενδιάµεσα στάδια, και µετά την 

έγκρισή του από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελεί στοιχείο 

της σύµβασης. 

«Κανονισµοί, Πρότυπα, 

Κώδικες, Προδιαγραφές» 

Οποιαδήποτε αναφορά σε Κανονισµούς, Πρότυπα, Κώδικες ή 

Προδιαγραφές αφορά στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους και 

δηµοσίευση που ισχύει την ηµεροµηνία υπογραφής της 

Σύµβασης. 

«Έργο» Το σύνολο των οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών 

εργασιών,όπως φαίνονται στα σχέδια, στις τεχνικές περιγραφές 

και προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, για την 

ολοκλήρωση και παράδοση του έργου. 

«Εργοτάξιο, Τόπος των 

Εργασιών» 

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου, δηλαδή τα δηµοτικά κτίρια, 

σχολικά κτίρια και οι χώροι όπου θα εκτελεσθούν οι ανωτέρω 

εργασίες. 

«Αντίκλητος ή Νόµιµος 

Εκπρόσωπος του 

Αναδόχου» 

Το φυσικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε κάθε 

συναλλαγή του µε τον Εργοδότη σχετικά µε το Έργο. Ο 

Ανάδοχος µπορεί οποτεδήποτε να αντικαθιστά τον Εκπρόσωπό 

του.  
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Η αντικατάσταση ισχύει, έναντι του Εργοδότη, από την έγγραφη 

γνωστοποίησή της σ’ αυτόν. 

«Μηχανικός (ή επί τόπου 

του έργου εκπρόσωπος) 

του Αναδόχου» 

Ο διπλωµατούχος Μηχανικός, προϊστάµενος του εργοταξίου. 

Άρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξεις 

3.1  Η δηµοπράτηση και εκτέλεση των έργων του Ο.Τ.Α. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

- Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- Ν. 3669/08, άρθρα 80 – 110, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».   

- Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 

διατάξεις», 

- Ν. 3614/07 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

- Ν. 4278/2014 και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 

- Ν. 4270/2014 Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και 

- Ο Ν. 3852/10 – «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

- Ο Ν. 4071/12 – «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη 

διοίκηση – Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 

- Ο Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

- Ο Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 
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- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 

κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

3.2  Συµβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτηµένα στη Σύµβαση, αλλά αναγνωρίζονται 

αµοιβαία ότι ισχύουν είναι: 

1) Οι ισχύοντες Πολεοδοµικοί Κανονισµοί (π.χ. Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός, Κτιριοδοµικός 

Κανονισµός, Κανονισµός για τη µελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα κ.λπ.) 

2) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 (Υλικά – Παρασκευή & Έλεγχος 

Σκυροδέµατος) που εγκρίθηκε µε την απόφαση Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/12-5-2016 Υπουργού 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

3) Ο Νέος Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα που εγκρίθηκε 

αρχικά µε την ∆11ε/0/30123/21-10-91 (ΦΕΚ 1068 Β’/91) και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε 

την ∆17α/116/4/ΦΝ 429/18-10-00 (ΦΕΚ 1329 Β’/6-11-00) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και ο 

Αντισεισµικός Κανονισµός που εγκρίθηκε µε την ∆17α/141/3/ΦΝ/275/15-12-99 (ΦΕΚ  Β 

2184/20-12-99) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

4) Το Π.∆. 778/80 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών» 

5) Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 

6) Το Π.∆. 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 

οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» 

7) Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται 

στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» 

8) Ο Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων» 

9) Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.). 

10) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις. 

11) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (ΝΑΟΙΚ, 

ΝΑΟ∆Ο, ΝΑΠΡΣ, ΝΑΥ∆Ρ) καθώς και τα ισχύοντα (ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ.). 

12) Τα ∆ελτία ∆ιαπίστωσης Τιµών της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων σε ό,τι 

αφορά τα ηµεροµίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειµένου να υπολογισθούν τιµές 

συµπληρωµατικών εργασιών και δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Τιµολογίου ή να 

πληρωθούν εργασίες που γίνονται απολογιστικά. 

13) Π.∆. 334/94 «Προϊόντα δοµικών κατασκευών», µε σκοπό την προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/106/ΕΟΚ για 

την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα 
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προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία του 

Συµβουλίου 93/68/ΕΟΚ. 

- Εγκ – ∆ΙΠΑ∆/9/14-1-2011 «∆ηµοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την 

ενσωµάτωση εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νοµοθεσία (Κοινοτική 

Οδηγία 106/89 και Π∆ 334/94)», 

- Απόφαση 15914/340/2007 (ΦΕΚ 1557/Β/17-8-2007) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Στοιχεία Τοιχοποιίας», 

- Απόφαση 12394/406/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδροµίου και κράσπεδα από 

σκυρόδεµα», 

- Απόφαση 12396/408/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Κονιάµατα τοιχοποιίας», 

- Απόφαση 12395/407/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Επιχρίσµατα τοιχοποιίας», 

- Απόφαση 12398/410/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Εξώφυλλα και Εξωτερικές περσίδες», 

- Απόφαση 16462/26/2001 (ΦΕΚ  917/Β/17-72001) «Τσιµέντα για τη κατασκευή από 

σκυρόδεµα», 

- Απόφαση 6310/41/2006 (ΦΕΚ 427/Β/2006) «Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και 

ενεµάτων, γεϋφάσµατα, σφαιρικά έδρανα, µόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης, πλάκες 

πεζοδροµίων και κράσπεδα από φυσικούς λίθους»,   

- Απόφαση 1782/63/2010 (ΦΕΚ 210/Β/2010) Υπουργών  Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & 

Ναυτιλίας και Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Συστήµατα πυρανίχνευσης και 

συναγερµού, συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας, µόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης και 

διατάξεις ανιχνευτών καπνού», 

- Απόφαση 1783/64/2010 (ΦΕΚ 210/Β/2010) Υπουργών  Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & 

Ναυτιλίας και υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Μόνιµα συστήµατα 

πυρόσβεσης». 

14) Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/12/13-1-2009 υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. «Οδηγίες για την 

παρακολούθηση και την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε)» 

15) Οι Ευρωκώδικες.  

16) ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών & Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ∆6/Β/οικ. 

5825 (ΦΕΚ Β’ 407/9-4-2010) «Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων». 

17) Απόφαση Φ.50/503/168 Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 115239/25702/3627 της 21 ∆εκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β’ 8) 

απόφασης του Υπουργού Βιοµηχανίας «Περί ερµηνείας των διατάξεων του Νόµου 4483/65»» 
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(ΦΕΚ Β’ 844/16-5-2011). 

18) Υπ’ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση 

του ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) µε το Πρότυπο 

ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ Β’ 1222/5.9.2006)». 

19) ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

20) Ο Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/07 – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και η µε αριθ. Πρωτ.  

∆17α/302/7Φ.Ν.463/2012 Εγκύκλιος 29 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα «Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται 

στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων.». 

21) Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012) του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων «Έγκριση τετρακοσίων 

σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα 

τα ∆ηµόσια Έργα».  

22) Εγκύκλιος 33 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆17α/06/173/ΦΝ 433.α «Οδηγίες για την εφαρµογή της 

χορήγησης προκαταβολής 10% σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα.». 

23) Εγκύκλιος 32 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆17γ/05/173/ΦΝ 463 «Οδηγίες για την εφαρµογή της διάταξης 

περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2‰ υπέρ ΤΕΕ.» 

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 προσαυξηµένο κατά το ποσό των απροβλέπτων 

δαπανών που περιέχεται στον προϋπολογισµό της µελέτης, µειωµένο κατά το ποσοστό της 

µέσης έκπτωσης. 

Άρθρο 5ο: Συµβατικές τιµές της εργολαβίας 

5.1  Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι τα κατ’ αποκοπή τµήµατα και 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: Στοιχεία της σύµβασης 

6.1 Τα στοιχεία της σύµβασης αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 

6.2 Ισχύουν τα εγκεκριµένα περιγραφικά τιµολόγια οικοδοµικών έργων και έργων οδοποιίας, 
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ηλεκτροµηχανολογικών, υδραυλικών και πρασίνου καθώς και οι εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών, 

που δεν έχουν αναθεωρηθεί (ΑΤΗΕ). 

6.3  Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω 

συµβατικά στοιχεία των προηγούµενων παραγράφων 6.1 και 6.2 του παρόντος άρθρου, η 

τελική επιλογή θα ανήκει στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

συµµορφωθεί αναντίρρητα σ’ αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση 

για αποζηµίωση, από αυτήν την αιτία. 

Άρθρο 7ο: Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 

Η υποβολή προσφοράς στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι: 

Ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαµόρφωση και τη φύση του 

εδάφους του γηπέδου του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών 

συνθηκών κατασκευής του (θέση έργου, µεταφορές, αποθήκευση υλικών, κατάσταση οδών, 

ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος κτλ). 

Έχουν µελετηθεί µε κάθε προσοχή τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης εφαρµογής και τα τεύχη, 

µελέτης και δηµοπράτησης του έργου και ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την 

εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του.  

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από 

την ευθύνη που έχει για πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν 

παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει 

σχέση µε τη µελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά. 

Η ενδεχόµενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η παράλληλη εκτέλεση 

εργασιών από αυτούς δε συνεπάγεται καµία µεταβολή των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. 

Άρθρο 8ο: Έναρξη Εργασιών - Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

8.1  Ο Ανάδοχος οφείλει εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης να προβεί 

στην έναρξη των εργασιών κατασκευής (σύµφωνα µε το άρθρο 145, § 2 του Ν. 4412/2016 η 

έναρξη δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 ηµερών).  

 8.2  Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται 

σε ποσοστό 5% επί της πιστοποιουµένης αξίας των εργασιών µετά της αναλογούσης 

αναθεώρησης και σε 10% της αξίας υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά στην 

πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά να ενσωµατωθούν στις εργασίες. Αυτές οι κρατήσεις του 

άρθρου 152, § 12 του Ν. 4412/2016, µπορούν οποτεδήποτε να αντικατασταθούν από τον 

ανάδοχο µερικά ή ολικά µε ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά 

ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την 

υπηρεσία επιµετρήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 72, § 6α του Ν. 4412/2016.  

8.3  Σύµφωνα µε το άρθρο 72, § 6β του Ν. 4412/2016, µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου 
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προσωρινής παραλαβής οι εγγυήσεις περιορίζονται σε ποσοστό 20%. Το σύνολο των 

εγγυήσεων επιστρέφεται αµέσως µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και 

την έγκριση του τελικού λογαριασµού.  

8.4  Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία, έχουν ισχύ και οι ειδικές ρυθµίσεις 

του άρθρου 140 του Ν. 4412/16, πού αφορούν στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, στην ευθύνη 

των κοινοπρακτούντων απέναντι στον κύριο του έργου, στο διορισµό εκπροσώπου και 

αναπληρωτού αυτού, της κοινοπραξίας, ως και στον τρόπο αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο 

συνέχισης των εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή θάνατος ενός η περισσοτέρων µελών της 

κοινοπραξίας κλπ. 

Άρθρο 9ο: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 

9.1 Ο ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο µέσα σε προθεσµία 

δεκαπέντε (15) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.   

9.2 Κύριες τµηµατικές προθεσµίες, υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο, αρχόµενες από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης, είναι οι ακόλουθες: 

α) Υποβολή αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, µέσα σε προθεσµία 

δεκαπέντε ηµερών (15) από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 145 § 1 του 

Ν. 4412/2016. Σε έργα προϋπολογισµού άνω του 1.000.000,00 € είναι υποχρεωτική η σύνταξη 

τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µορφή της δικτυωτής ανάλυσης, § 3 του ανωτέρου άρθρου. 

β) Υποβολή οργανογράµµατος του εργοταξίου µέσα σε ένα µήνα (1) από την υπογραφή της 

σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 145 § 4 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 10ο: Υπέρβαση προθεσµιών – Ποινικές ρήτρες 

10.1  Για τις ποινικές ρήτρες που αφορούν στην παραβίαση των προθεσµιών του έργου ισχύουν 

όσα αναφέρονται στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

10.2  Ειδικότερα, σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας εφαρµόζονται όσα 

προβλέπει η § 2 του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για 

την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικό ποσοστό έξι 

τοις εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

10.3 Στην περίπτωση υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών το συνολικό ποσό 

της ποινικής ρήτρας δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία (3%) τοις εκατό της συνολικής 

αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

10.4 Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών 

τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών 

τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική 

προθεσµία και τη χορηγηθείσα οριακή προθεσµία. 

10.5  Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσµιών εφαρµόζονται οι παράγραφοι 8, 9 και 10 

του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.  
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Άρθρο 11ο: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 

11.1  Για το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 145 

του Ν. 4412/2016. 

11.2 Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε προθεσµία 

δεκαπέντε ηµερών να υποβάλλει το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου µε βάση την ολική 

και τις τµηµατικές προθεσµίες, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 145, § 1 του                        

Ν. 4412/2016. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα µέσα σε δεκαπέντε (15) 

ηµέρες, µε τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις.  

11.3  Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του 

έργου, άρθρο 145, § 3 του Ν. 4412/2016. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος 

εγκρίνονται, όταν µεταβληθούν  οι προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών, 

άρθρο 145 § 2 του Ν. 4412/2016.  

11.4  Σε έργα προϋπολογισµού άνω του 1.000.000,00 € είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή 

διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης, σύµφωνα µε το άρθρο 145 § 3 του Ν. 

4412/2016. Επίσης, 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 κλπ, για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν την 

αξιοπιστία των 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 

εργασία ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία 

αποπεράτωσης του όλου έργου. 

11.6  Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής που είναι από τις πιο βασικές 

υποχρεώσεις του αναδόχου θα παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και σε 

περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική 

πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, άρθρο 160, § 2 και 4 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόχου – ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο – 

Κοινοποίηση στον ανάδοχο – Εκπροσώπηση  

12.1  Σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016 η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του 

αναδόχου στους τόπους κατασκευής γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα 

και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. 

12.2  Το έργο διευθύνεται και επιβλέπεται – παρακολουθείται επί τόπου εκ µέρους της 

αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την Υπηρεσία, που 

πρέπει να είναι Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο εφ’ 

όσον έχει τα από το νόµο δικαιώµατα για την επίβλεψη τέτοιου έργου σε περίπτωση ατοµικής 

επιχείρησης.  
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12.3  Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, εκτός από τα τεχνικά στελέχη της 

προηγούµενης παραγράφου, υποχρεούται να διαθέσει έναν διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό, 

καθώς και τους αναγκαίους Εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και διοικητικούς – οικονοµικούς 

υπαλλήλους.  

12.4  Με την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει δήλωση αναθέσεως 

της επίβλεψης – παρακολούθησης επί τόπου των εργασιών κατασκευής του έργου σε 

αρµόδιους συνεργάτες του µηχανικούς, που έχουν τα νόµιµα προσόντα, ή και στον εαυτό του 

εφ΄ όσον έχει τα νόµιµα προσόντα. 

12.5  Εφ΄ όσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επί τόπου του έργου – επιβλέπων 

µηχανικός, πρέπει να κατατεθούν νέες δηλώσεις αναθέσεως και αναλήψεως επίβλεψης – 

παρακολούθησης επί τόπου από το νέο Μηχανικό και για το τµήµα του έργου που αποµένει. 

12.6  Η αµοιβή για την επίβλεψη – παρακολούθηση επί τόπου των εργασιών µε οποιοδήποτε 

τρόπο και αν προκύπτει, περιλαµβάνεται στην προσφορά του αναδόχου και βαρύνει 

αποκλειστικά αυτόν. 

12.7 Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να είναι ειδικευµένο και να τυγχάνει της εγκρίσεως 

της Υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την 

αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούµενου σε αυτό, στην περίπτωση που 

τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο, σύµφωνα µε το άρθρο 138 § 8 του                        

Ν. 4412/2016. 

12.8 Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόµιση στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα 

αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων. Η παράβαση των διατάξεων του 

άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για τον οικονοµικό φορέα, τα στελέχη και τους 

υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με απόφαση 

του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να καθορίζεται ή και να 

αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα µε τον 

προϋπολογισµό και τη φύση του εκτελούµενου έργου. 

12.9  Οι κοινοποιήσεις στον ανάδοχο και η εκπροσώπησή του στην Υπηρεσία διέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 143 του Ν. 4412/2016. 

12.10  Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 2/86, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., οι σχετικές µε τις επιδόσεις εγγράφων 

διατάξεις είναι τα άρθρα 222 και επόµενα του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

Άρθρο 13ο: ∆ιοίκηση του έργου – Επίβλεψη εργασιών 

13.1  Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από την αρµόδια 

∆ιευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

13.2  Η ∆ιευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία θα ορίσει ως επιβλέποντες για το έργο ή τµήµατά του 

τεχνικούς υπαλλήλους που έχουν την κατάλληλη ειδικότητα. Οι τεχνικοί αυτοί υπάλληλοι της 

αρµόδιας ∆/νσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης θα αναφέρονται ως «Επιβλέποντες». Σύµφωνα µε 
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το άρθρο 136, § 3 & 4 του Ν. 4412/2016, η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή τήρηση των όρων 

της Σύµβασης από τον Ανάδοχο, χωρίς αυτό να µειώνει τις συµβατικές ευθύνες του Αναδόχου. 

Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος συµµορφώνεται µόνο σε έγγραφες εντολές του εργοδότη και των 

εξουσιοδοτηµένων οργάνων του µέσα στα πλαίσια της Σύµβασης, σε περίπτωση δε διαφωνίας 

του µε αυτές οφείλει να γνωρίσει άµεσα και εγγράφως τις θέσεις του στη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία. 

13.3  Σύµφωνα µε το άρθρο 136, § 4 του Ν. 4412/2016 και τη σύµβαση, η άσκηση της 

επίβλεψης ως προς την εκτέλεση της σύµβασης δε µειώνει σε καµία περίπτωση τις ευθύνες του 

αναδόχου. Ο ανάδοχος και µόνον αυτός ευθύνεται τόσο για την εφαρµογή της µελέτης όσο και 

για την άρτια, εµπρόθεσµη, έντεχνη και σύµφωνη µε τους κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και 

τεχνικής εκτέλεσης του συνόλου του έργου. 

13.4  Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται µετά από 

ειδοποίηση της υπηρεσίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν τα έργα στον τόπο 

των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, άρθρο 138, § 14 του Ν. 4412/2016. 

13.5 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει τον 

Επιβλέποντα Μηχανικό, γνωρίζοντας τούτο µε έγγραφό της στον ανάδοχο. 

13.6 Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί µελετητές θα  µετέχουν υποχρεωτικά 

ως Τεχνικοί σύµβουλοι – Μελετητές, σύµφωνα µε το άρθρο 136 § 7 του Ν. 4412/2016.  

Άρθρο 14ο: Αυξοµειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες  

14.1  Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 152 του Ν. 4412/2016. 

14.2 Προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριµένη  µελέτη 

ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων 

Εργασιών. (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 

14.3  Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 του                              

Ν. 4412/2016. 

14.4  Η σύνταξη Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

156, § 4 – 6 του Ν. 4412/2016. 

14.5  Προκειµένου για νέα επί µέρους εργασία, η τιµή της, που θα κανονιστεί σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, 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 εργολάβου. 

14.6  Σύµφωνα µε το άρθρο 156, § 1 του Ν. 4412/2016, το συνολικό ποσό των συµβάσεων 

συµπληρωµατικών εργασιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής 

σύµβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.  

14.7 Επισηµαίνεται ότι το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων  
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δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα 

οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο 

υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. Επιτρέπεται η χρήση των «επί 

έλασσον» δαπανών µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 

- ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, 

όπως περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής 

σύµβασης.  

- ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

- ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική 

σύµβαση.  

- ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας 

εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της 

αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην 

αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία 

οµάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

µειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και 

απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε 

περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του τεχνικού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα 

υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 

Οµάδες Εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 

τεχνικού αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω 

έργα, προσδιορίζονται οι Οµάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

Άρθρο 15ο: Εργολαβικά ποσοστά – Αναθεώρηση τιµών – Επιβαρύνσεις 

15.1  Στην παρούσα εργολαβία ισχύει ποσοστό 18% επί της αξίας των τιµών όλων των άρθρων 

του τιµολογίου µελέτης. 

15.2  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές 

εργασίες, όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέχρι του ποσού που 

αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 

άρθρου 154 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται στον ανάδοχο και 

περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα 

αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση εργασιών. Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται 

εργολαβικό ποσοστό 18% µειωµένο κατά την έκπτωση της δηµοπρασίας, άρθρο 154, § 10 του 
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Ν. 4412/2016. Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο 

δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 

15.3  Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους µεταφορικών 

µέσων, του ειδικού φόρου 17 του Ν.∆. 3092/54 επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό υλικών 

και των αναφεροµένων φόρων στα Ν.∆. 4456/65 και 4535/66 και της υποχρέωσης 

παρακράτησης 0,5% υπέρ του ΕΜΠ από κάθε λογαριασµό του έργου, κράτηση 0,06% στις 

συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  

15.4  Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έχουν 

εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016. 

15.5  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.  

Άρθρο 16ο: Επιµέτρηση εργασιών και αφανείς εργασίες 

16.1 Γενικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016.  

16.2  Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο 

της εκτέλεσης τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που 

υπογράφονται από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα µέλη της επιτροπής του άρθρου 136 § 

2 του Ν. 4412/2016, που θα βεβαιώνουν ότι εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την 

τεχνική περιγραφή και τη µελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις που επέφερε η Υπηρεσία. Σε 

αντίθετη περίπτωση, τα πρωτόκολλα θα θεωρούνται άκυρα. Θα θεωρείται ότι δεν εκτελέστηκαν 

οι εργασίες και δε θα µπορούν να πιστοποιηθούν. 

Άρθρο 17ο: Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωµών  

17.1  Οι πιστοποιήσεις και οι εντολές πληρωµών των εκτελουµένων έργων γίνονται σύµφωνα 

µε το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016. Τα στοιχεία των λογαριασµών συντάσσονται µε ευθύνη του 

αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούµενα 

αντίτυπα ανά µηνιαία χρονικά διαστήµατα ή άλλης περιόδου που ορίζει η σύµβαση. Οι 

λογαριασµοί συντάσσονται πάντα ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται από 

ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εγκεκριµένων επιµετρήσεων εργασιών που 

εκτελέστηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, 

το συνοπτικό πίνακα υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν 

αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. 

17.2  Σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Ν. 2676/99, η Υπηρεσία υποχρεούται πριν από την κάθε 

εξόφληση ή οποιαδήποτε τµηµατική καταβολή χρηµάτων να απαιτεί την προσκόµιση βεβαίωσης 

του ΙΚΑ για την καταβολή των οφειλόµενων προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. 

Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό και το καταβάλλει απευθείας στο ΙΚΑ.  
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Άρθρο 18ο: Αρτιότητα των κατασκευών – Φθορές στις εγκαταστάσεις από τον 

ανάδοχο 

18.1  Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα Συµβατικά 

στοιχεία, Τεύχη και Σχέδια, που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις 

τους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει πιστά τα σχέδια της µελέτης και να 

συµµορφώνεται προς τις έγγραφες οδηγίες του εργοδότη για την πλήρη, τέλεια και σύµφωνη µε 

τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, τους κανονισµούς και τις προδιαγραφές, εκτέλεση των 

εργασιών ολοκλήρωσης του έργου.  

18.2  Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε 

οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει 

και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµία ή τη φθορά στην πρότερη τους 

κατάσταση.  

18.3 Σχετικά µε τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζηµιώσεων ισχύουν οι διατάξεις 

του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 19ο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων 

προϊόντων – Ελαττώµατα – Παράλειψη συντήρησης 

19.1  Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς 

βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά 

δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων, 

Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή 

των υλικών που θα χρησιµοποιήσει, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της 

εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών 

προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών στοιχείων (Τεύχη, Σχέδια και τυχόν τροποποιήσεις 

ή συµπληρώσεις τους). 

19.2  Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι της απόλυτης έγκρισης του 

αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 

ποιότητα, την εµφάνιση κλπ. 

19.3  Ο επιβλέπων µηχανικός έχει το δικαίωµα να ζητήσει έγγραφα από τον ανάδοχο να 

προσκοµίσει ή κατασκευάσει δείγµατα συγκεκριµένων υλικών, ειδών ή τµηµάτων επιµέρους 

εργασιών. Τα υλικά και ο εξοπλισµός για τα οποία θα ζητηθούν από την επιβλέπουσα το έργο 

∆/νση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης δείγµατα δεν θα χρησιµοποιούνται στο έργο πριν από την 

έγγραφη έγκρισή του. Τα έξοδα και τα βάρη των δειγµάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ανάδοχο του έργου. Η αρµόδια για το έργο ∆/νση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης έχει το δικαίωµα να 

λάβει η ίδια δείγµατα υλικών ή ειδών που έχουν µεταφερθεί επί τόπου του έργου. 

19.4  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει τα ελεγχθέντα από την Υπηρεσία 

αδόκιµα υλικά. Αν τυχόν δεν γίνει έλεγχος (ή ο έλεγχος που γίνει είναι ελλιπής) των 

προσκοµισθέντων και χρησιµοποιηθέντων υλικών, ο εργολήπτης δεν απαλλάσσεται από την 
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υποχρέωση για την έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωµα να απορρίψει υλικά ή εργασίες τα οποία δεν θεωρεί ικανοποιητικά και σύµφωνα µε τα 

προδιαγραφόµενα από συµβατικά τεύχη. Οποιαδήποτε απόρριψη δείγµατος δεν στοιχειοθετεί 

αίτηµα του αναδόχου για απόκλιση της κατασκευής του έργου από το εγκεκριµένο αναλυτικό 

πρόγραµµα κατασκευής του. 

19.5 Εάν κατά την κατασκευή του έργου, η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά 

δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η µη χρησιµοποίηση των υλικών. Εάν ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά 

δεν χρησιµοποιούνται, αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο. Η 

δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει 

τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει 

τον κύριο του έργου και αποδίδεται από τις πιστώσεις του έργου. 

19.6  Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη 

συντήρησης του έργου µέχρι και την οριστική παραλαβή του, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 

άρθρου 159 του Ν. 4412/2016.  

19.7  Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την 

εκτέλεση του έργου, ο εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος 

αυτού, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο 

εργολάβος δε φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα των υλικών που παραδίδονται σε 

αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα υλικά αυτά παραδίδονται 

µε πρωτόκολλο στον εργολάβο, ο οποίος µετά την παραλαβή τους φέρει ακέραια την ευθύνη για 

οποιαδήποτε ζηµία ή απώλεια στα υλικά αυτά.  

Άρθρο 20ο: Ηµερολόγιο έργου – Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας 

20.1  Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 

146 του Ν. 4412/2016. Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος. 

20.2  Σύµφωνα µε το άρθρο 3, § 14, του Π.∆. 305/96 και κατά τα όσα προβλέπει η Εγκύκλιος 27 

µε αριθ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/369/15-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, η υποχρέωση τήρησης Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 1396/83, επεκτείνεται σε όλα τα εργοτάξια που 

απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση σύµφωνα µε την § 12 του άρθρου 3 του Π.∆. 

305/96, δηλαδή σε εργοτάξια µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 

εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα απασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από είκοσι 

εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια.   

Άρθρο 21ο: Επείγουσες πρόσθετες εργασίες 

21.1  Εάν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν πρόσθετες επείγουσες εργασίες, µπορεί να εγκριθεί η 

εκτέλεσή τους από την Προϊσταµένη Αρχή πριν από τη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

εργασιών και µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης, όπως 
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αναφέρεται και στο άρθρο 155 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 22ο: Προκαταβολή 

Προκαταβολή στον ανάδοχο µέχρι του 15% της αξίας της σύµβασης καταβάλλεται εφόσον 

προβλέπεται από τη Σύµβαση. Γι αυτήν εφαρµόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 150 του                     

Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 23ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περάτωσης 

εργασιών – Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης – ∆ιοικητική παραλαβή 

23.1  Για τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του                       

Ν. 4412/2016. 

23.2  Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του                        

Ν. 4412/2016. Σύµφωνα µε την § 4 του ιδίου άρθρου, εάν από τη σύµβαση προβλέπεται η 

εκτέλεση εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια 

διοικητικής παραλαβής. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. 

23.3  Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των 

άρθρων 170 «Προσωρινή παραλαβή του έργου», 171 «Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των 

έργων» και 172 «Οριστική παραλαβή» του Ν. 4412/2016. 

23.4  Σύµφωνα µε τα άρθρα 170, § 7, και 172, § 8,  του Ν. 4412/2016 ο Φάκελος Ασφάλειας και 

Υγείας (Φ.Α.Υ.) αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε 

δηµοσίου έργου. Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το 

παραλαµβανόµενο προσωρινά ή οριστικά έργο έχει καταστεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτός είναι 

ενηµερωµένος σύµφωνα µε την § 7 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96. Η παραπάνω διαπίστωση 

θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. 

23.5  Σύµφωνα µε το άρθρο 172, § 2 Ν. 4412/2016, η οριστική παραλαβή διενεργείται µέσα σε 

δύο µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι έχει 

συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα ηµέρες µετά από την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής 

όχλησης για τη διενέργειά της. 

Άρθρο 24ο: ∆οκιµές εγκαταστάσεων 

24.1  Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την ολική περαίωση των εγκαταστάσεων κάθε 

κατηγορίας να κάνει µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες (στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνεται 

η δαπάνη προµήθειας καυσίµων για τη δοκιµή της εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης, η 

δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.) τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα 

επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε 

και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό 

και τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Σύµφωνα µε 

το άρθρο 147, § 3 του Ν. 4412/2016, µέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει 
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όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιµασίες του έργου.  

24.2 Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και όσα 

περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Ειδικής Τεχνικής Συγγραφής  και της Τεχνικής 

Περιγραφής.  

24.3 Εάν κατά την εκτέλεση των δοκιµών διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, µειονέκτηµα, 

ελάττωµα, κακή ποιότητα υλικών κτλ ολόκληρων των εγκαταστάσεων ή τµηµάτων τους, ο 

Ανάδοχος υποχρεώνεται σε άµεση επισκευή, συµπλήρωση, αποκατάσταση, ή και πλήρη 

αντικατάσταση και εν συνεχεία επανάληψη των δοκιµών, µέχρις ότου τα αποτελέσµατα κριθούν 

ικανοποιητικά από την Υπηρεσία. Η ευθύνη του Αναδόχου έγκειται στην εκτέλεση των εργασιών 

των εγκαταστάσεων όχι µόνο µε τρόπο σύµφωνο προς τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, αλλά 

και µε τρόπο που να διασφαλίζει το τελικό αποτέλεσµα της καλής λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων.  

24.4 Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή 

τους να συντάξει - χωρίς πρόσθετη αµοιβή – και να υποβάλει στην επίβλεψη σε δύο αντίγραφα 

πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων 

που εκτελέστηκαν από αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της 

επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου. Οι οδηγίες αυτές 

συµπληρώνουν και επικαιροποιούν το Εγχειρίδιο Λειτουργικότητας και Συντήρησης του Έργου 

του Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας. Οι οδηγίες πρέπει να περιλαµβάνουν: 

α) τον τύπο των µηχανηµάτων και στοιχεία πινακίδας 

β) πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού και λειτουργίας 

γ) έτος κατασκευής του κάθε µηχανήµατος 

δ) οδηγίες περιοδικής συντήρησης και πίνακα ανταλλακτικών του µηχανήµατος που απαιτούνται 

ανά έτος 

ε) το εκτιµώµενο κόστος συντήρησης  

24.5  Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει στο 

προσωπικό του κυρίου του έργου τη χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων.  

24.6  Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά 

χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη 

αµοιβή. 

24.7  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµία για την οποία ευθύνεται ο 

ίδιος, µέσα στην προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το 

δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ΄ ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του 

αναδόχου. 
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Άρθρο 25ο: Μελέτη του έργου και Τροποποιήσεις της –  

Κατασκευαστικά σχέδια – Λήψη φωτογραφιών 

25.1  Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε 

συσχετισµό και αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση 

ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και εγγράφως (τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα) από 

τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά 

χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να 

εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής, 

καθώς και αυτά που υπέβαλε και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία, τα οποία µετά την έγκρισή τους 

αποτελούν συµβατικό τµήµα της µελέτης. 

25.2   Σε περίπτωση τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

έργου για τη διόρθωση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που 

υπαγορεύονται από απρόβλεπτες καταστάσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 144 του 

Ν. 4412/2016. 

25.3  Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να χορηγεί έγκαιρα στον ανάδοχο επαρκή στοιχεία 

(σχέδια, διαγράµµατα ή οδηγίες) έτσι ώστε ο ανάδοχος να µπορεί να υλοποιεί τον Χρονικό 

Προγραµµατισµό του Έργου. Ο ανάδοχος δεν θα έχει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που 

οφείλεται σε µη έγκαιρη παράδοση σχεδίων ή οδηγιών από τον επιβλέποντα, εφόσον όµως 

προηγουµένως έχει έγκαιρα και εύλογα διατυπώσει εγγράφως συγκεκριµένο αίτηµα. 

25.4  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάσσει αδαπάνως και να υποβάλλει για έγκριση 

στον επιβλέποντα οποιοδήποτε κατασκευαστικό σχέδιο τυχόν απαιτηθεί πέραν εκείνων που 

περιλαµβάνονται στη Μελέτη Εφαρµογής. Τα κατασκευαστικά σχέδια θα υποβάλλονται 

εγγράφως εις τριπλούν, εγκαίρως για τις κατασκευές που αφορούν, ώστε να υπάρχει 

διαθέσιµος χρόνος για έλεγχο και τυχόν επανυποβολή και επανέλεγχό τους. Μετά τον έλεγχο ο 

επιβλέπων επιστρέφει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων µε µία από τις ενδείξεις 

“εγκεκριµένο” ή “για επανυποβολή”. Στα σχέδια “για επανυποβολή” πρέπει να αιτιολογούνται οι 

λόγοι του χαρακτηρισµού αυτού. Καµιά εργασία που αναφέρεται στα σχέδια αυτά δεν µπορεί να 

εκτελεσθεί πριν δοθεί έγγραφη έγκριση ή πριν επιστραφούν εγκεκριµένα τα κατασκευαστικά 

σχέδια του εργολάβου. Με τον γενικό όρο “Κατασκευαστικά Σχέδια” νοούνται τα λεπτοµερή 

σχέδια, βάσει των οποίων θα εργάζονται τα συνεργεία του αναδόχου, καθώς και σχέδια που 

δείχνουν λεπτοµέρειες των επί τόπου κατασκευαζοµένων ειδών, τρόπους και µεθόδους 

κατασκευής και πορεία εργασιών. Τα Κατασκευαστικά Σχέδια συνοδεύονται, όταν απαιτείται, 

από φωτογραφίες, εγχειρίδια λειτουργίας, τεχνικές προδιαγραφές, διαγράµµατα και κάθε τεχνικό 

στοιχείο και πληροφορία που προσδιορίζουν επακριβώς το είδος και τη λειτουργία των υλικών 

και του εξοπλισµού στα οποία αφορούν. 

25.5  Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές που απαιτούνται κατά 

την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και θα συνταχθούν από τον ανάδοχο. Τα παραδιδόµενα 
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σχέδια πρέπει να είναι πλήρη, να περιέχουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες και να είναι 

συσχετισµένα µεταξύ τους. Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές 

που τυχόν απαιτηθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου παραδίδονται από τον εργοδότη 

στον ανάδοχο για εκτέλεση και συνοδεύονται από έγγραφο της επίβλεψης. Τα παραδιδόµενα 

σχέδια πρέπει να είναι πλήρη, να περιέχουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες και να είναι 

συσχετισµένα µεταξύ τους. Ο ανάδοχος, παραλαµβάνοντας τα σχέδια, οφείλει να τα ελέγχει και 

σε περίπτωση ασαφειών ή διαφωνιών, να τις εντοπίζει και να ζητάει πρόσθετες διευκρινίσεις 

από την επίβλεψη µε έγγραφό του, στο οποίο θα επισηµαίνει τα συγκεκριµένα σηµεία ασάφειας, 

διαφωνίας ή ελλείψεων.  

25.6  Ο ανάδοχος, µε βάση τα σχέδια της µελέτης που του χορηγήθηκαν, θα συντάσσει κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια. Με την περάτωση των εργασιών 

και πριν από την προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη τα “ΟΠΩΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια, δηλαδή διαφάνεια κάθε σχεδίου που χρησιµοποιήθηκε κατά την 

εκτέλεση του Έργου που να περιέχει όλες τις µεταβολές, αναθεωρήσεις, διορθώσεις και 

εγκρίσεις του αντίστοιχου σχεδίου, έτσι που κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει ακριβώς το 

αντίστοιχο τµήµα του έργου, όπως έχει πράγµατι εκτελεσθεί και παραληφθεί, µε τα ακριβή 

στοιχεία του, καθώς και δύο αντίτυπα κάθε εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης του 

ηλεκτρολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού, µηχανηµάτων, συσκευών κ.λπ. εφόσον 

υπάρχουν. 

25.7  Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των παραπάνω σχεδίων, ιδίως σε περίπτωση που 

µεταγενέστερες εργασίες καταστήσουν τον έλεγχο των στοιχείων που καταγράφονται σ’ αυτό 

αδύνατο (π.χ. διάστρωση πλάκας που καλύπτει δίκτυα), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

παρουσιάσει στην Επίβλεψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σχέδια (εις διπλούν) σε αρχική 

µορφή, που θα περιέχουν όσα από τα στοιχεία των σχεδίων “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” πρόκειται 

να καταστούν αφανή από τη συνεχιζόµενη πρόοδο των εργασιών. Τα σχέδια αυτά, ελεγχόµενα 

και υπογραφόµενα από την Επίβλεψη, θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική σύνταξη των 

“ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχεδίων. Επίσης θα δοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή στον εργοδότη 

και συγκεκριµένα σε συµπιεσµένους δίσκους αποθήκευσης δεδοµένων CD-ROM.  

25.8  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. 

Άρθρο 26ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους  

26.1  Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει σε εργολήπτες ή συνεργεία δικά του 

εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση, αφού προηγουµένως ενηµερώσει 

τον ανάδοχο, οι δε αντίστοιχες εργασίες µπορεί να εκτελούνται παράλληλα µε τις εργασίες που 

εκτελεί ο ανάδοχος. O ανάδοχος υποχρεούται να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση αυτών των 

έργων, σύµφωνα µε το άρθρο 138, § 13 του Ν. 4412/2016. Εάν ο ανάδοχος διαπιστώσει 
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καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών άλλων συνεργείων, η οποία έχει ως συνέπεια την 

παρεµπόδιση των εργασιών που εκτελούνται από τον ίδιο, οφείλει να το γνωρίσει εγκαίρως 

στην επιβλέπουσα το έργο ∆ιεύθυνση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά του 

αναδόχου µε άλλους εργολήπτες και συνεργεία επιλύεται οριστικά και αµετάκλητα από την 

επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

Άρθρο 27ο: Εξυπηρέτηση οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας 

(Ο.Κ.Ω.) – Σύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

27.1  Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν 

δίκτυα Ο.Κ.Ω., που θα πρέπει να µετατεθούν. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δε θα έχει 

καµία ανάµειξη, υποχρεούται όµως να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς 

να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση 

του έργου. 

27.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση των 

εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, κλπ). Ο ανάδοχος µε δικές του 

δαπάνες θα συντάξει τους απαραίτητους τεχνικούς φακέλους για τη σύνδεση µε τα δίκτυα και θα 

είναι υπεύθυνος για τις αδειοδοτήσεις. Ειδικότερα  για την σύνδεση µε την ηλεκτρική επιχείρηση 

διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται  σύµφωνα µε το άρθρο 2 του N.4483/1965, να 

υποβληθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.∆.Ε), Έκθεση Παράδοσης της 

Ηλεκτρικής Εγκατάστασης και  Πρωτόκολλο Ελέγχου της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης. Τα 

παραπάνω θα είναι σύµφωνα µε την Υ.Α Φ.50/503/168/19.04.2011 και θα συνταχθούν µε 

δαπάνες του Αναδόχου. Η δαπάνη των ανωτέρω παροχών και συνδέσεων βαρύνει τον 

Εργοδότη. 

Άρθρο 28ο: Καθαρισµός κατασκευών – εργοταξίων - εγκαταστάσεων 

28.1  Σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ακόµη και µετά την αποπεράτωσή τους µέχρι τη διάλυση 

του εργοταξίου του, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας και για 

την αποµάκρυνση ή καταστροφή των άχρηστων υλικών και άλλων απορριµµάτων σε µέρη και 

µε τρόπο που θα εγκρίνουν οι ∆ηµόσιες Αρχές. 

28.2  Αµέσως µετά την αποπεράτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

κατεδαφίσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, κτίσµατα, περιφράξεις και άλλα έργα, να αποµακρύνει 

τα προϊόντα της κατεδάφισης και να µεριµνήσει για τον καθαρισµό του έργου µε δαπάνες του. 

Είναι υποχρεωµένος ακόµη να αποµακρύνει από το έργο τον εξοπλισµό, τα µηχανήµατα, υλικά 

και εφόδιά του και οποιαδήποτε άλλα κατάλοιπα ή απορρίµµατα που προέρχονται από την 

εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται γενικά να καθαρίσει µε ειδικευµένο προσωπικό όλους τους 

χώρους και να µεριµνήσει για ό,τι απαιτείται, ώστε το έργο να παραδοθεί έτοιµο προς χρήση. 

Κάθε κατεδάφιση, αποµάκρυνση και εκκαθάριση θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο µε φροντίδα 

του και δαπάνες του, µετά από έγγραφη εντολή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης τους ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης που έχει την επίβλεψη και σύµφωνα µε τις οδηγίες της. Οι οδηγίες αυτές σε 
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καµία περίπτωση δεν συνεπάγονται τη µείωση των ευθυνών και υποχρεώσεων του αναδόχου. 

28.3  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που αναφέρονται 

στις παραπάνω παραγράφους αυτού του άρθρου, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να 

εκτελέσει σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου τις παραπάνω προβλεπόµενες εργασίες 

κατεδάφισης, αποµάκρυνσης και εκκαθάρισης, αφού θα έχει περάσει χωρίς καµία ενέργεια από 

την πλευρά του αναδόχου χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την 

έκδοση της σχετικής εντολής. Οι δαπάνες των εργασιών παρακρατούνται από την αµέσως 

επόµενη πληρωµή. 

Άρθρο 29ο: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 

29.1  Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις  που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 138 

του Ν. 4412/2016. 

29.2  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο 

όλα τα προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 12 του Π.∆. 305/96 (π.χ. τεχνητός – 

φυσικός φωτισµός, πόσιµο νερό, µέτρα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης, πρώτες βοήθειες, 

αποδυτήρια, ντους, νιπτήρες, αποχωρητήρια, χώροι ανάπαυσης). 

29.3  Ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που 

απαιτούνται από το Νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να 

ληφθούν σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις που 

αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος του Σ.Α.Υ.  

29.4  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµπληρώνει και να τηρεί τα οριζόµενα στο Σ.Α.Υ. 

και Φ.Α.Υ. κατά τα στάδια  κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 3/5-2-2003 του 

Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. Σύµφωνα µε την απόφαση Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ οικ / 

889/27-11-2002, επιβάλλεται η αναγραφή στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κάθε δηµοσίου 

έργου όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου που προκύπτουν  από την ισχύουσα νοµοθεσία 

σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων, κατά την εκτέλεση του έργου. Οι 

υποχρεώσεις αυτές υπενθυµίζονται, καταγράφονται και εντάσσονται στο πλαίσιο του 

Συστήµατος Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.), κατά την εκτέλεση 

του έργου. 

Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων 

(Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.). 

1. Κανονιστικές Απαιτήσεις 

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

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

Υπηρεσίας, αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

2. Σύστηµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) στο έργο, ώστε να περιοριστεί ο 
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εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) ορίζονται οι 

εξής: 

2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού εργασίας. 

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

ατόµων, τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή θεµάτων 

ασφάλειας και υγείας, καθώς και του ιατρού εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της νοµοθεσίας, Ν. 1568/85, Π.∆. 17/96: «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, 

συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, Υγιεινής – Ασφάλειας κλπ.», Π.∆. 305/96, Π.∆. 294/88: 

«Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων 

και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 

παραγράφου 1 του Ν. 1568/85». Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και 

συντονιστή ασφάλειας και υγείας της εργασίας, καθώς και του γιατρού εργασίας γίνεται 

εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. 

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

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

περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού κλπ, ο 

ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή / και µε ειδικά αδειοδοτηµένη 

(Π.∆. 95/99 & Π.∆. 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και 

Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ 

2.4 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων 

2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας 

Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:  

- αναφορά ατυχήµατος 

- διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας 

- αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης 

- χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 

- εκπαίδευση προσωπικού 

- ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 

2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται 

από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της µελέτης ή της κατασκευής 

2.7 ∆ιαδικασίες επιθεωρήσεων 

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

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

ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται 
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η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων, που 

επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 

2.8 Άλλες προβλέψεις 

- εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς το αρµόδιο 

Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. 

- κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα Α.Υ.Ε. 

- οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. 

- πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα Α.Υ.Ε. µε το συντονιστή Α.Υ.Ε. και 

τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας. 

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

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

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

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

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

εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φ.Α.Υ. 

συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ 

ενηµερωµένος έτσι ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό 

κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

στον ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή τους αδαπάνως για 

το ∆ηµόσιο. 

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

2.9.1 Γενικά 

- είδος έργου και χρήση αυτού 

- σύντοµη περιγραφή του έργου 

- ακριβής διεύθυνση του έργου 

- στοιχεία του κυρίου του έργου 

- στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

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

εργασίας 

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

2.9.5 Καθορισµός των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων 

2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών 

2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών 

2.9.8 Μελέτες κατασκευής, ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. 
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ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για 

πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος 

2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το 

εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου 

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

επικινδυνότητας κάθε φάσης και υπόφασης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης 

επικινδυνότητας π.χ. 

Χ= χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 

Μ= µέτρια εκτίµηση κινδύνου  

Υ= υψηλή εκτίµηση κινδύνου 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη οι 

επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

2.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν 

2.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα 

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

(Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆. 305/96) 

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

2.9.Α Γενικά: 

- είδος έργου και χρήση αυτού 

- ακριβή διεύθυνση του έργου 

- αριθµό αδείας 

- στοιχεία του κυρίου του έργου 

- στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει το Φ.Α.Υ. 

2.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 

- τεχνική περιγραφή του έργου 

- παραδοχές µελέτης 

- τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» 

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

λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. 

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

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

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

2.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου 

Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 
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- Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν στη χρήση του 

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

διανεµηθούν στους χρήστες, ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πώς θα χρησιµοποιήσει το έργο 

και τι θα κάνει στην περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

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

χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στη συγκεκριµένη εργολαβία, σε 

συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες εκτάκτου περιστατικού κλπ. 

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

συντήρηση του έργου. 

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

του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

υποχρεώνεται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. Μετά την 

αποπεράτωση του έργου, ο Φ.Α.Υ. συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και 

φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 

29.6  ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ.: όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, 

αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον ανάδοχο 

και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

29.7 Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 27, αριθ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15-10-2012, του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων στην Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων ∆ηµοσίου Έργου θα πρέπει να ενσωµατώνεται το ακόλουθο άρθρο: 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο 

προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 

κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10(αρ. 42). 

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. 4412/2016 (αρθ. 138 παρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 

και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-

3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, 

καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών 

κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων 

αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε 
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ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 

42-49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η 

γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να 

κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός 

ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη 

εξειδικευµένη εταιρεία). 

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

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ) και συνκεκριµένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την 

εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια 

εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται 

ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα 

υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση 

καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

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

τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) 

και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/2016 

(αρ. 138 παρ.7). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 

παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα 

µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, 

τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, 

πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 

προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 

4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση 

των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους 
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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. 

Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ : 

∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες 

ενσωµατώθηκαν στο Ν. 4412/2016 (αρ. 138). 

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

1. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 

του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

2. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 

(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 

3. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

4. 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/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του 

Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 

κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε 

στο Ν. 4412/2016 αρ. (170 και 171). 

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 

συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται 

στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

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

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

5. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 

εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

6. 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). 

7. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε 

άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 

Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων 
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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). 

8. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και 

ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 

στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, 

των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 

ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν 

τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 

και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται 

από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 

εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί 

και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των 

οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να 

το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 

αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 

υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί 

σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 

χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

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). 

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

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 
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έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε 

την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 

Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του 

αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών 

ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο 

όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) 

και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόνιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το 

Η Μ Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 

εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 

αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

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

Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 

παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 

ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 

305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 

έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, 

παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή 

αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των 

εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, 

παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής 

- διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, 

πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη 

πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 
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4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

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

(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 

1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 

14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόµενους όπως προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες 

ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους 

κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς 

οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81 (αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 

Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, 

Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

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. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: 

«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 

ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων 

και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την τροπ. 

αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 

κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού:                   

Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 

απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 

των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού 

εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.ΐνµέρος Α, 

παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 

216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και 

αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. 
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αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) 

θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και 

βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41, Π∆  82/10). 

Μηχανήµατα έργων I Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 

(αρ.2). 

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

(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 

εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 

µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 

(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ. 11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 

89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.ΐν µέρος Β 

τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, 

Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 

παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

- Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

- Άδεια κυκλοφορίας 

- Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

- Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

- Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β', 

τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

- Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

- 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 ). 

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 
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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 : 

Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και 

οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, 

παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. 

Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

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

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και 

αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 

Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 

αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : 

Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

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

στέγες. 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 

και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

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

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 

ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής 

ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή 

άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. 

αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε 
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χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 

(αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV 

µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

29.8  Ο ανάδοχος υποχρεούται δαπάνης του να τοποθετηθούν τα απαιτούµενα σήµατα και 

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

τους. 

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

που θα οφείλεται στη µη λήψη των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. Επίσης έχει αποκλειστικά 

και εξ΄ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση του έργου απασχολούµενο 

εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα σε αυτό. 

29.10  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις 

απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σε αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, 

σχετικά µε µέτρα ελέγχου και ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

29.11  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. και τα κατά 

κατηγορία εργαζοµένων Ταµεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε  

εργαζόµενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει 

σε αναγνωρισµένη από το Κράτος ασφαλιστική εταιρία. 

29.12 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του 

Έργου. Το Μητρώο του Έργου θα υποβάλλεται µαζί µε την τελική επιµέτρηση και στην πλήρη 

µορφή του θα περιλαµβάνει απαραιτήτως τα αναφερόµενα στην Αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 

466 Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και µεταφορών (ΦΕΚ 1956/Β/07-06-2017) 

Άρθρο 30ο: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

Στα γενικά έξοδα και το γενικό όφελος του αναδόχου περιλαµβάνονται και οι τοπογραφικές 

εργασίες, που θα απαιτηθούν για την εφαρµογή της µελέτης, καθώς και οι πιθανές 

τροποποιήσεις της, σε συνεργασία πάντα µε την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

Άρθρο 31ο: ∆ηµοσιεύσεις – Φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου –  

Προστασία της βλάστησης 

31.1  Απαγορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίς προηγούµενη έγκριση της 

επιβλέπουσας το έργο ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, οποιαδήποτε ανακοίνωση που να 

έχει σχέση µε το έργο. 

31.2  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει όσους φύλακες απαιτούνται για τη φύλαξη 

του εργοταξίου, των υλικών και του έργου µέχρι την προσωρινή παραλαβή του. 

31.3  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων 

σε κατάλληλες θέσεις και για τη διατήρηση των χώρων εργασίας καθαρών και απαλλαγµένων 

από άχρηστα υλικά, καθώς επίσης και για την αποθήκευση των προϊόντων καθαίρεσης σε 

ειδικά containers µέχρι την αποµάκρυνσή τους, ώστε να µην παρεµποδίζονται η λειτουργία των 
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καταστηµάτων και η κίνηση των διερχοµένων. 

31.4 Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως 

δένδρα και θάµνους που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφόσον η βλάστηση αυτή δεν 

παρεµποδίζει την εκτέλεση του έργου, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο εργολήπτης θα είναι 

υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων και θάµνων η οποία θα προκληθεί από 

κακό χειρισµό των µηχανηµάτων, εναπόθεση υλικών κ.λπ. 

Άρθρο 32ο: Έκπτωση αναδόχου – ∆ιακοπή εργασιών – ∆ιαλύση της σύµβασης 

32.1  Σύµφωνα µε το άρθρο 160 του N. 4412/2016, εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις ή δε συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας 

µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία. Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες 

για τον ανάδοχο καθορίζονται από τις υπόλοιπες παραγράφους του ιδίου άρθρου. 

32.2  Η διαδικασία και οι συνέπειες της διακοπής εργασιών και διάλυσης της σύµβασης είτε από 

υπαιτιότητα αναδόχου είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής διέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 33ο: Ενστάσεις – ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

33.1  Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλουν 

έννοµο συµφέρον του αναδόχου χωρεί ένσταση που κατατίθεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι 

διατάξεις που διέπουν τα θέµατα της ∆ιοικητικής επίλυσης συµβατικών διαφορών περιέχονται 

στο άρθρο 174 του Ν. 4412/2016. 

33.2  Η δικαστική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 175 του                           

Ν. 4412/2016.  

33.3  Η διαιτητική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 176 του                              

Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 34ο: Ασφαλίσεις για ατυχήµατα – Ασφάλιση έργου 

34.1  Κάθε έργο ασφαλίζεται ως προς τις υλικές ζηµιές και απώλειες και τις αστικές ευθύνες για 

σωµατικές βλάβες και απώλειες ή ζηµιές περιουσίας τρίτων, όπως ορίζεται: 

- Ασφάλιση έργου έναντι οποιασδήποτε απώλειας, υλικής ζηµιάς ή καταστροφής µερικής ή 

ολικής κατά τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 

- Ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωµατική βλάβη ή θάνατο και για συνεπακόλουθες ψυχική 

οδύνη, ηθική βλάβη ή και ασθένεια τρίτων και για απώλεια ή ζηµιά περιουσίας που ανήκει σε 

τρίτους κατά τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 

- Ασφάλιση διασταυρούµενης αστικής ευθύνης των συντελεστών του έργου έναντι αλλήλων για 

υλικές ζηµιές σε περιουσιακά στοιχεία και για σωµατικές βλάβες σε περιόδους εκτέλεσης του 

έργου. 

- Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργοταξιακών εγκαταστάσεων και µηχανικού εξοπλισµού 

που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. 



35 

- Ασφάλιση υφιστάµενης ακίνητης περιουσίας του κυρίου του έργου έναντι υλικών ζηµιών κατά 

την περίοδο εκτέλεσης του έργου που οφείλονται στην κατασκευή του έργου. 

- Ασφάλιση της εργοδοτικής ευθύνης του αναδόχου έναντι του απασχολούµενου προσωπικού 

κατά τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 

34.2  Τα ελάχιστα όρια κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα πρέπει να είναι 

σωµατικές βλάβες ή θάνατος 200.000 € / άτοµο, 1.000.000 € / περιστατικό (οµαδικό ατύχηµα) 

και υλικές ζηµιές (θετικές και αποθετικές) 300.000 € / περιστατικό. Το ανώτατο αθροιστικό όριο 

για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης θα είναι τουλάχιστον το ποσό των 1.200.000 € 

διπλασιαζόµενο στις περιπτώσεις έργων προϋπολογισµού πάνω από το ποσό των 

15.000.000€. Τα ανωτέρω όρια µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση του 

υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και του υπουργού Ανάπτυξης. 

34.3  Tο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στον Κύριο του Έργου το 

αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης του έργου µαζί µε την 

απόδειξη πληρωµής της πρώτης δόσης των ασφαλίστρων. 

Άρθρο 35ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου 

35.1  ∆ε θα πραγµατοποιούνται οχλούσες εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

35.2  Κατά τις εργασίες καθαιρέσεων θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για 

την αποφυγή διαρροής σκόνης σε άλλους πλην του εργοταξίου χώρους. 

35.3  Κατά τις εργασίες απόρριψης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο εργολάβος οφείλει να 

εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και να την ρυθµίζει µε υπαλλήλους 

του και κατάλληλες πινακίδες.  

35.4  Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός εάν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει 

να φράσσεται ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει µην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα 

αρχίσει ή ρίψη, άρθρο 90, του Π.∆. 1073/81. 

35.5  Τα υλικά αποξηλώσεων θα αποµακρύνονται από τον χώρο του έργου, µε ευθύνη και 

δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή του. Τα υλικά αποξήλωσης που 

κριθούν - από τον επιβλέποντα - επαναχρησιµοποιήσιµα θα παραδίδονται στο ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης. 

35.6  Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή κατά τις αργίες ή νυχτερινής σύµφωνα 

µε αυτά που ορίζει ο Νόµος. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος δεν 

δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αµοιβή. Κατά την εκτέλεση µιας τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος 

έχει υποχρέωση να τηρεί όλους του Νόµους και Κανονισµούς που αναφέρονται στην εκτέλεση 

της παραπάνω εργασίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από 

είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον τον επιβλέποντα µηχανικό για την πρόθεσή του να 

δουλέψει υπερωριακά ή σε ηµέρες αργίας. 

35.7  Αµέσως µετά την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο 
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ανάδοχος έχει υποχρέωση να επισηµάνει το εργοτάξιο και να τοποθετήσει ιδιαίτερη σήµανση 

ακόµη και φωτεινή και προστατευτικό περίφραγµα στα επικίνδυνα σηµεία του έργου. 

35.8  Οι εργασίες εκσκαφών σε θέσεις που υπάρχουν εγκαταστάσεις εναέριων ή υπογείων 

δικτύων (φυσικό αέριο) γενικά, πρέπει να εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη προσοχή για να 

αποφευχθούν ζηµίες ή ατυχήµατα, για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει µε δαπάνες του και ερχόµενος σε επαφή 

µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς να εφοδιαστεί µε τα απαραίτητα διαγράµµατα και τα 

σχετικά στοιχεία για να προχωρήσει, παρόντων και αρµοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, σε 

δοκιµαστική εκσκαφή για την επισήµανση των αγωγών των δικτύων και σε συνέχεια στην 

αποκάλυψή τους, όπου απαιτείται αναδιάταξή τους. 

35.9  Κατά την κρίση της επιβλέπουσας το έργο ∆/νσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ο ανάδοχος 

υποχρεώνεται µε δαπάνες του να τοποθετήσει πινακίδα έργου που θα αναφέρει τον τίτλο του 

έργου, το όνοµα του Κυρίου του Έργου, των συνεργατών του, το όνοµα του Αναδόχου, των 

µελετητών και των συνεργατών του.  

Οι δαπάνες για την κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων θεωρούνται ανηγµένες στο 

Τιµολόγιο της µελέτης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας για την τοποθέτηση 

των πινακίδων. 

35.10  Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, η οποία είναι απαραίτητη για 

την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος πρέπει προηγούµενα να συνεννοείται µε τα αρµόδια 

τµήµατα της Αστυνοµίας (Τροχαίας κίνησης) καθώς και τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης. 

35.11 Η έκδοση και εξασφάλιση όλων των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων ανήκει στις 

υποχρεώσεις του αναδόχου. 

35.12 Ο Ανάδοχος οφείλει µε δαπάνες του να τοποθετήσει την κατάλληλη περίφραξη, σύµφωνα 

µε τις οδηγίες της Επίβλεψης, γύρω από τους χώρους των εργασιών και να λάβει όλα τα 

απαραίτητα µέτρα ασφάλειας, ώστε να µην προκαλείται ο οποιοσδήποτε κίνδυνος, καθώς 

εργασίες θα εκτελεστούν και σε σχολικά συγκροτήµατα εν λειτουργία.  

 35.13 Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών 

τον απαραίτητο εξειδικευµένο εξοπλισµό, τον οποίο θα περιγράψει αναλυτικά σε Έκθεση που 

θα υποβάλλει στην Υπηρεσία συνηµµένη µε το  Χρονοδιάγραµµα του έργου. 

35.14 Επίσης στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συµπεριλαµβάνεται και η υποβολή όλων των 

απαιτούµενων επιµέρους πιστοποιητικών του τοποθετούµενου Η/Μ εξοπλισµού και οικοδοµικού 

εξοπλισµού – υλικών, στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Άρθρο 36ο: ∆ιάφορα θέµατα 

36.1  Η υπό του αναδόχου υποβολή προσφοράς και υπογραφή της Σύµβασης Εργολαβίας 
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υπέχει την έννοια της ρητής και ανεπιφύλακτης δήλωσης ότι παραιτείται κάθε δικαιώµατος του 

από το Άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα για µερική ή ολική λύση της Σύµβασης ή τροποποίηση 

των υποχρεώσεων, που ανέλαβε µε αυτήν, σε περίπτωση έκτακτης ή απρόβλεπτης µεταβολής 

των περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε, ακόµα και εάν από την µεταβολή αυτή, ή εκτέλεση του 

έργου έγινε τυχόν επαχθής για τον ανάδοχο. 

36.2  Όλα τα Συµβατικά Στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη και για το λόγο αυτό δεν 

επιτρέπεται η χρησιµοποίησή τους από οποιονδήποτε λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή από τον 

ανάδοχο σε οποιοδήποτε άλλο έργο.  

36.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών 

αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ, επικυρωµένο αντίγραφο σύµβασης µε 

εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ 

1312Β/24-8-2010) 

Άρθρο 37ο: Αντικείµενο της Σύµβασης 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η πλήρης προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων 

πυρασφαλείας σε δηµοτικά κτίρια, σχολικά κτίρια και χώρους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, σε 

εφαρµογή των αντίστοιχων εγκεκριµένων µελετών πυροπροστασίας και εγκεκριµένων τεχνικών 

περιγραφών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειµένου να εκδοθεί το απαιτούµενο 

πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα κτίρια - χώρους αυτούς 

καθώς και ο έλεγχος καλής λειτουργίας και η συντήρηση υφισταµένων εγκαταστάσεων 

πυρασφαλείας. 

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι Α) προµήθεια, εγκατάσταση στις 

προβλεπόµενες θέσεις συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαιτούµενων υλικών και 

µικροϋλικών και δοκιµές καλής λειτουργίας : Αα) αυτόµατων συστηµάτων πυρανίχνευσης µε 

πίνακες πυρανίχνευσης, ανιχνευτές καπνού, ανιχνευτές θερµοδιαφορικούς, ανιχνευτές 

οπτικούς, φωτεινούς επαναλήπτες, σειρήνες συναγερµού, φαροσειρήνες, Αβ) χειροκίνητων 

ηλεκτρικών συστηµάτων συναγερµού µε αγγελτήρες πυρκαγιάς, Αγ) αυτοµάτων και 

χειροκίνητων συστηµάτων κατάσβεσης τοπικής εφαρµογής, Αδ) αυτοµάτων και χειροκίνητων 

συστηµάτων κατάσβεσης ολικής κατάκλισης Αε) απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, 

Αστ) µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, Αζ) αυτόµατου συστήµατος πυρόσβεστης 

µε νερό, Αη) φωτισµού ασφαλείας και σήµανσης οδεύσεων διαφυγής, Αθ) φορητών 

πυροσβεστήρων, τροχήλατων πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής ξηράς κόνεως, 

CO2 και WET CHEMICAL, Β) έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση υφισταµένων 

συστηµάτων πυρασφαλείας (όπως δικτύων καταιονισµού ύδατος, αυτόµατων συστηµάτων 

πυρανίχνευσης, συστηµάτων κατάσβεσης τοπικής εφαρµογής, συστηµάτων κατάσβεσης ολικής 

κατάκλισης κλπ.). και Γ) οικοδοµικές εργασίες όπως καθαιρέσεις θυρών, καθαιρέσεις 

τοιχοποιΐας, τοποθετήσεις πυράντοχων θυρών, τοποθετήσεις πυράντοχων συστηµάτων ξηράς 

δόµησης, τοποθετήσεις µπαρών πανικού, κατασκευή λεκανών ασφαλείας, χρωµατισµοί κλπ. 
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Συµπεριλαµβάνονται και όλες οι απαιτούµενες ενέργειες (προσκόµιση απαραίτητων Υ/∆, 

βεβαιώσεων κλπ.) στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο ανάδοχος µετά την περαίωση των 

εγκαταστάσεων πυρασφαλείας και τον έλεγχο για την διαπίστωση της καλής λειτουργίας αυτών 

ώστε στην συνέχεια να καταστεί δυνατή η έκδοση του απαιτούµενου πιστοποιητικού 

πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Συγκεκριµένα, στα παρακάτω κτίρια και χώρους θα εκτελεσθούν όλες οι εργασίες που 

προβλέπονται στις εγκεκριµένες µελέτες πυροπροστασίας και τις εγκεκριµένες τεχνικές 

περιγραφές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειµένου να εκδοθεί πιστοποιητικό 

πυροπροστασίας : 

 

Α/Α ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΧΩΡΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ Π.Υ. 

1.  ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΧΠΕ 28157 
2.  4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΕΛΦΩΝ 150 ΧΠΕ 28049 
3.  37ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & 

64ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 101 & ΙΑΣΩΝΙ∆ΟΥ 
 

ΧΠΕ 28093 
4.  54ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΟΣ 29 ΧΠΕ 28045 
5.  94ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 88 ΧΠΕ 27953 
6.  2ο & 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 2 ΧΠΕ 27309 
7.  77ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 66-68 & ΑΡΤΑΚΗΣ ΧΠΕ 27613 
8.  2ο & 66ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΦΟΥΛΗ 11 & Ν. ΤΥΠΑ 1 ΧΠΕ 27744 
9.  113ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ Α. ΣΠΑΝΟΥ 2 ΧΠΕ 28510 
10. 18ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΦΗ 130Α ΧΠΕ 27977 
11. 43ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ &  

31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ 25 
 

ΧΠΕ 28275 
12. 87ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1 ΧΠΕ 28586 
13. 37ο & 41ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.∆ΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ & 

Γ.ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ 
 

ΧΠΕ 28104 
14. 63ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & 38ο 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΤΣΗΣ 2 
 

ΧΠΕ 29254 
15. 41ο & 67ο ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2 

ΚΤΙΡΙΑ) Β. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 41 
ΧΠΕ 27961 

16. 50ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & 60ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΟ, 
∆ΙΩΡΟΦΟ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ) ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 4 

 
ΧΠΕ 28506 

17. 13ο & 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΦΝΟΥ 9 ΧΠΕ 28578 
18. 3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΖΑΪΜΗ 16 
 

ΧΠΕ 28426 
19. 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 14ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ & Γ. 

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
 

ΧΠΕ 22085 
 

Επίσης, θα εκτελεσθούν οι απαιτούµενες εργασίες για την συντήρηση των υφισταµένων 

συστηµάτων ολικής κατάκλισης και κατάσβεσης τοπικής εφαρµογής του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου 

Θεσσαλονίκης επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α'1 και του Κέντρου Πολιτισµού Τούµπας 

(Πνευµατικό Κέντρο) και Κολυµβητηρίου επί των οδών Γρ. Λαµπράκή & Κλεάνθους 57. 

Επιπλέον, θα εκτελεσθούν πρόσθετες εργασίες όπως τοποθέτηση πυράντοχων θυρών στο 4ο 
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Νηπιαγωγείο Τριανδρίας επί της οδού Ελευθερίας 17, στην Πρότυπη σχολική βιβλιοθήκη επί 

της οδού Κασσάνδρου 17-19 και στο 21ο/85ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης επί των οδών 

Περδίκα 8 και Σαρανταπόρου, τοποθέτηση µπαρών πανικού στο 10ο Νηπιαγωγείο 

Θεσσαλονίκης επί των οδών Χειµάρας 26 και Μ. Μπότσαρη, αντιπυρική επάλειψη επιφανειών 

στον Παιδικό σταθµό Άνω Πόλης και στο Πολιτιστικό κέντρο της 5ης ∆ηµοτικής Κοινότητας και η 

κατασκευή λεκανών ασφαλείας γύρω από δεξαµενές πετρελαίου στη βιβλιοθήκη Άνω Πόλης επί 

της οδού Κρίσπου 7 και στο 21ο/85ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης επί των οδών Περδίκα 8 και 

Σαρανταπόρου. 

 
  Θεσσαλονίκη    16 -11-2018 

 

 
Οι Συντάξαντες 

15 -11-2018 
 
 

Μαρία Καλαµάκη 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

µε Α' βαθµό 

Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων 

15 -11-2018 
 
 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

µε Α' βαθµό 

Η  Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
∆/νσης Κατασκευών και 

Συντηρήσεων 
 
 
 

Μαρία Ιορδανίδου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

µε Α΄βαθµό 

 
 

15 -11-2018 
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