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Άρκρο 1
ο 

: Αντικείμενο τθσ Ειδικισ υγγραφισΤποχρεϊςεων 

Αυτι θ Ειδικι Συγγραφι υποχρεϊςεων περιλαμβάνει τουσ όρουσ με τουσ οποίουσ κα 

εκτελεςτεί, από τον εργολάβο , το ζργο «ΒΕΛΣΙΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Σ.Κ. ΓΛΤΦΑΔΑ» 

προχπολογιςμοφ 230.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%) . 

 

Άρκρο 2
ο: φμβαςθ καταςκευισ του ζργου 

Θ ςφμβαςθ για τθν καταςκευι του ζργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 135 του 

Ν. 4412/2016, που κακορίηονται και από το άρκρο 105 του Ν. 4412/2016 και ςυνάπτεται με βάςθ 
τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ. 
 

Άρκρο 3
ο : Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ που ιςχφουν . 

α. Γενικά για τθν καταςκευι του ζργου και των επί μζρουσ εργαςιϊν κα εφαρμοςκοφν:  
Θ εγκεκριμζνθ Οριςτικι Μελζτθ & Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του ζργου. 

Τα εγκεκριμζνα ενιαία Τιμολόγια του άρκρου 17 παρ. 4 του ν. 3669/08 κακϊσ και όςα 
αναγράφονται ςτο άρκρο 53 του Ν. 4412/16. 
Οι Ευρωκϊδικεσ. 
Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρ.Τ.Ρ.) του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ι του τ. Υ.Δ.Ε.), ωσ 
τροποποιικθκαν και ιςχφουν με το τθν απϋαρικ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273 απόφαςθ του Υπ. 
Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων (ΦΕΚ B’2221/30-7-2012), 

περί ζγκριςθσ 440 Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ). 
Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

β. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν πιςτι και ακριβι εφαρμογι των όςων κακορίηονται ςτθν 
Τεχνικι Ρεριγραφι - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τθν Οριςτικι Μελζτθ του ζργου. 

Τα Συμβατικά Τεφχθ και θ ςειρά ιςχφοσ τουσ, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των όρων τουσ 

κακορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. 
Σθμειϊνεται ότι τα πρότυπα και κανονιςμοί που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ςτισ πιο 

πρόςφατεσ εκδόςεισ τουσ, κατά το χρόνο δθμοπράτθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
ςχετικϊν τροποποιιςεων. 

 

Άρκρο 4ο 
: Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1β του άρκρου 72 του Ν.4412/2016, απαιτείται για τθν 
ανάλθψθ του ζργου εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ 

να υπολογίηεται ο ΦΠΑ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. Συμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

προβλζπεται ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία ςυνεπάγεται με αφξθςθ 

τθσ ςυμβατικισ αξίασ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, επιςτρζφεται ςτο ςφνολο τθσ μετά τθν οριςτικι  

ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρκρο 5ο 
:Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ –μθτρϊο του ζργου 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου είναι υποχρεωμζνοσ όπωσ ςυντάξει και υποβάλει ςτθν 
Διευκφνουςα Υπθρεςία εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ εργολαβικισ 
ςφμβαςθσ, Χρονοδιάγραμμα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 145 του Ν. 4412/16, το οποίο 
μετά τθν ζγκριςι του κα αποτελζςει ςυμβατικό ςτοιχείο τθσ εργολαβίασ. 



Επίςθσ ο ανάδοχοσ του ζργου είναι υποχρεωμζνοσ όπωσ ςυντάξει και υποβάλει ςτθν 
Διευκφνουςα Υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ, 
Οργανόγραμμα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 145 του Ν. 4412/16. 
Το χρονοδιάγραμμα κα ανταποκρίνεται ςτθν προκεςμία που κακορίηεται ςτο άρκρο 6 τθσ 
παροφςασ Ε.Σ.Υ. Το χρονοδιάγραμμα κα ςυνταχκεί με τθν μορφι τετραγωνικοφ πίνακα που κα 
περιλαμβάνει τισ ποςότθτεσ των εργαςιϊν που προβλζπεται να εκτελεςκοφν ανά μινα και κα 
ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 145 του Ν. 4412/16. Θ Δ/νουςα Υπθρεςία εγκρίνει ι επιςτρζφει προσ ςυμπλιρωςθ ι 
τροποποίθςθ το «Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ του Ζργου» ςτον Ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει το μθτρϊο του ζργου, όπωσ αυτό κα 
καταςκευαςτεί τελικά. Το μθτρϊο κα ςυνταχκεί ςε τρία (3) αντίτυπα και κα περιλαμβάνει 
οπωςδιποτε και τα εξισ: 

Ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ και διαφάνειεσ που κα λθφκοφν κατά τα διάφορα ςτάδια εκτζλεςθσ του 
ζργου και κα τοποκετθκοφν ςε χωριςτό ευπαρουςίαςτο τεφχοσ. 
Ρίνακα απογραφισ, κατά τρόπο περιλθπτικό, των ςτοιχειωδϊν ζργων που ςυγκροτοφν το όλο 
ζργο. 
Ακριβι ςχζδια όλων των ζργων με τθν ζνδειξθ «όπωσ καταςκευάςτθκε», ςε κατάλλθλθ 
κλίμακα με ςτοιχεία υψομετρικϊν αφετθριϊν 

Τα ωσ άνω ςχζδια κα παραδοκοφν και ςε ψθφιακι μορφι (.dwg ι .dxf). 

Θ εργολαβία κα κεωρείται ότι δεν περατϊκθκε αν, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, δεν 
υποβλθκεί ςτθν Διευκφνουςα το ζργο Υπθρεςία το Μθτρϊο των ζργων. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει ςε αντιπαράςταςθ με τθν Υπθρεςία ςτθν 
παραλαβι των εκάςτοτε εκτελοφμενων εργαςιϊν και να τθρεί βιβλίο παραλαβϊν. Το βιβλίο αυτό 

κα είναι εισ διπλοφν, κα ςθμειϊνονται οι επακριβείσ διαςτάςεισ των ζργων, κα 
υπογράφονται επί τόπου από τον Ανάδοχο και τθν Υπθρεςία και κα τθρείται από ζνα 
αντίγραφο και από τα δφο. 
Επίςθσ ςτισ ανωτζρω παραλαβζσ κα ςθμειϊνονται και οι τυχόν δοκιμζσ και ζλεγχοι που ζχουν 
εκτελεςτεί. 

Οι δαπάνεσ για τθν ςφνταξθ του Μθτρϊου των ζργων επιβαρφνουν τον 

Ανάδοχο, κακοριηομζνου ςαφϊσ ότι περιλαμβάνονται ςτθν οικονομικι του προςφορά. 
 
 

Άρκρο 6ο : Προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου - Ποινικζσ ριτρεσ . 
Το ζργο αυτισ τθσ εργολαβίασ κα εκτελεςτεί ςε χρονικό διάςτθμα ίςο με 

ΕΚΑΣΟΝ ΕΙΚΟΙ (120) ΗΜΕΡΕ από τθ υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. 
Ροινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςτον Ανάδοχο για υπαίτια εκ μζρουσ του υπζρβαςθ τθσ 

ςυνολικισ προκεςμίασ ι των αποκλειςτικϊν προκεςμιϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 185 του Ν. 4412/16, ωσ ιςχφει. 
 

Άρκρο 7ο 
: Χρόνοσ εγγφθςθσ και ςυντιρθςθσ των ζργων 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ και ςυντιρθςθσ του ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 145 του Ν. 4412/16 

ορίηεται ςε δεκαπζντε μινεσ. 
 

Άρκρο 8ο 
: Ανακεϊρθςθ τιμϊν 

Θ ανακεϊρθςθ των τιμϊν κα γίνεται με βάςθ το άρκρο 153 του Ν. 4412/16. 

 

Άρκρο 9ο 
: Σιμζσ μονάδων νζων εργαςιϊν 

Τα ιςχφοντα εγκεκριμζνα Τιμολόγια για τον τυχόν κανονιςμό τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν για τθν 

παροφςα εργολαβία είναι τα παρακάτω: 
- Τα εγκεκριμζνα τιμολόγια Ζργων Οδοποιίασ. 
Για τθν εκτζλεςθ τυχόν επειγουςϊν για τθν πρόοδο του ζργου νζων εργαςιϊν κα 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 155 του Ν. 4412/16. 

 

Άρκρο 10ο 
: Μθχανικόσ εξοπλιςμόσ και ειδικευμζνο προςωπικό 



Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει όλο τον απαιτοφμενο μθχανολογικό, 
θλεκτρολογικό εξοπλιςμό του κακϊσ και το ειδικευμζνο προςωπικό το οποίο απαιτείται για τθν 
άρτια, ζντεχνθ και εμπρόκεςμθ καταςκευι όλου του ζργου. 

Επιςθμαίνεται ότι, ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε ςχετικι ζγκριςθ ι ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

Υπθρεςίασ ο Ανάδοχοσ παραμζνει εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν καταλλθλότθτα του μθχανικοφ 

και θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ του που κα χρθςιμοποιιςει, κακϊσ και για το ςφμφωνο με 

τισ ςχετικζσ διατάξεισ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. Στθν περίπτωςθ που ο εξοπλιςμόσ του 

Αναδόχου (ι μζροσ αυτοφ) αποδειχκεί κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου, 
ακατάλλθλοσ ι ανεπαρκισ για οποιοδιποτε λόγο, ςυμπεριλαμβανομζνων και των αιτιςεων που 

αναφζρονται ςτθ φφςθ του υπεδάφουσ και τθσ μορφολογίασ τθσ περιοχισ, ο Ανάδοχοσ δεν 

δικαιοφται καμίασ πλζον αποηθμίωςθσ οφτε παράταςθ προκεςμίασ. 
 

Άρκρο 11ο 
: Αδρανι υλικά - Τλικά επιχωμάτων 

Τα απαιτοφμενα αδρανι υλικά και κατάλλθλα γαιϊδθ υλικά για τθν καταςκευι των ζργων 

κα λάβει ο Ανάδοχοσ με ευκφνθ και δαπάνεσ του από οποιαδιποτε κατάλλθλθ πθγι, 
επιβαρυνόμενοσ με όλεσ τισ ςχετικζσ πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ. 

Ο Ανάδοχοσ επίςθσ είναι υποχρεωμζνοσ όπωσ, προ τθσ χριςεωσ οποιαςδιποτε πθγισ 
υλικϊν που κα εκλζξει, προβεί με μζριμνά του και δαπάνεσ του ςτθν εξζταςθ του υλικοφ τθσ πθγισ 

ςε εργαςτιριο ιδιωτικό ι του τ. ΥΡΕΧΩΔΕ, για να διαπιςτωκεί θ καταλλθλότθτα αυτοφ και το 

ςφμφωνό του προσ τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ τθσ εργολαβίασ και να αναφζρει ςτθν Διευκφνουςα 
Υπθρεςία τθσ πθγζσ λιψθσ των υλικϊν. 

Ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των χρθςιμοποιουμζνων εν γζνει υλικϊν κα ςυνεχίηεται κακ 'όλθ τθν 

διάρκεια εκτελζςεωσ του ζργου, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου  και κάτω από τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ Υπθρεςίασ, θ οποία διατθρεί το δικαίωμα διενζργειασ οποιαςδιποτε δοκιμισ 
ι/και ελζγχου ανά πάςα ςτιγμι. 

Σφμφωνα με τθν εγκφκλιο 15/14-6-2012 με αρικ. πρωτ. Δ17α/09/95/ΦΝ 433.β τθσ 
ΓΓΔΕ/ΥΡΟΜΕΔΙ κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ δθμοςίων ζργων θ 

αρικμ. 36259/1757/Ε103/23-8-2010 ΚΥΑ «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι 

διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ Β’ 
1312/24-8-2010). 

 

Άρκρο 12ο 
: Σρόποσ επιμζτρθςθσ . 

Για τισ Επιμετριςεισ ιςχφουν γενικά οι διατάξεισ του άρκρου 151 του Ν. 4412/16. Για κάκε 

φάςθ επιμζτρθςθσ του ζργου (π.χ. χωματουργικά, ςκυροδζματα, αγωγοί, τεχνικά κλπ) απαιτείται θ 
υποβολι εκ μζρουσ του αναδόχου των αντιςτοίχων επιμετρθτικϊν ςτοιχείων. 
 

Άρκρο 13ο : Επίβλεψθ και Διεφκυνςθ του ζργου 

Θ επίβλεψθ του ζργου κα αςκείται από το Τμιμα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Δωρίδασ, το οποίο 

αποτελεί και τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία. 
 

Άρκρο 14ο :Αςφάλιςθ προςωπικοφ – Πρόλθψθ ατυχθμάτων 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει ςτο ΙΚΑ και τα λοιπά αςφαλιςτικά ταμεία, όλο το 
προςωπικό που κα απαςχολεί, ςφμφωνα με τισ περί ΙΚΑ διατάξεισ. 

Εφόςον ο Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί ςτο ζργο ελλθνικό ι αλλοδαπό προςωπικό που δεν υπάγεται ςτισ 

περί ΙΚΑ ι άλλων αςφαλιςτικϊν ταμείων διατάξεισ, υποχρεοφται να αςφαλίςει το προςωπικό 
αυτό ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ αναγνωριςμζνεσ από το κράτοσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει ςε νόμιμα λειτουργοφςα αςφαλιςτικι εταιρεία 

τα αυτοκίνθτα και όλα τα μθχανιματα για τθν καταςκευι του ζργου, που κα χρθςιμοποιοφνται 
ςτο ζργο, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει με δαπάνεσ του για το ςφνολο τθσ αξίασ τουσ και 
κατά παντόσ κινδφνου (κλοπι, φκορά, φωτιά κλπ) για το χρονικό διάςτθμα από τθν παραλαβι μζχρι 
τθν ενςωμάτωςθ τουσ ςτο ζργο, τα υλικά που κα ζχουν παραλθφκεί από τον Εργοδότθ επί 
τόπου του ζργου και ωσ εκ τοφτου ανικουν ςε αυτόν. 

tel:1312%2F24-8-2010


Σε περίπτωςθ που θ παραλαβι των υλικϊν από τον Εργοδότθ γίνεται ςε αποκικεσ 

του Αναδόχου ι ςε άλλουσ χϊρουσ μακριά από το εργοτάξιο, ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό, θ 
παραπάνω αςφάλιςθ κα καλφπτει και τθ μεταφορά. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τα ζργα με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ 

Νόμουσ, Διατάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ που αφοροφν 

τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. 
 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τον εφοδιαςμό των κζςεων εργαςίασ με 

πόςιμο νερό και εγκαταςτάςεισ υγιεινισ και κακαριότθτασ, να εξαςφαλίςει μζςα παροχισ 

πρϊτων βοθκειϊν, να καταςκευάςει και τοποκετιςει κατάλλθλεσ πινακίδεσ ι φωτεινά 

ςιματα επιςιμανςθσ και απαγόρευςθσ επικίνδυνων κζςεων, κακϊσ και προειδοποιθτικζσ 
ςυμβουλευτικζσ πινακίδεσ τόςο για τουσ εργαηόμενουσ όςο και για τουσ κινοφμενουσ ςτο 
εργοτάξιο. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χορθγεί ςτο εργατικό προςωπικό τα απαιτοφμενα κατά 

περίπτωςθ εργαςίασ ατομικά και ομαδικά εφόδια προςταςίασ και εργαλεία για αςφαλι εργαςία. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει ςτο εργοτάξιο κατάλλθλο εξοπλιςμό 

πυρόςβεςθσ και να προβαίνει ςε περιοδικό κακαριςμό του χϊρου του εργοταξίου από 

επικίνδυνα για ανάφλεξθ υλικά. Υποχρεοφται επίςθσ ο Ανάδοχοσ να φροντίηει για να μθ 

πραγματοποιοφνται εργαςίεσ ςυγκολλιςεων ι άλλεσ εργαςίεσ ανοικτισ πυρράσ ςε χϊρουσ 

αποκικευςθσ καυςίμων ι άλλων εφφλεκτων υλϊν. 
θτά κακορίηεται ότι ανεξάρτθτα από όλα τα προαναφερόμενα ο Ανάδοχοσ παραμζνει 

μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτα ζργα και είναι δικισ του 
ευκφνθ θ λιψθ των ενδεδειγμζνων μζτρων αςφαλείασ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν διατάξεων για 

τθν πρόλθψθ εργατικϊν ατυχθμάτων. 
Γ ια κζματα υγιεινισ και πρόλθψθσ ατυχθμάτων, ιςχφουν οι ιςχφουν οι ακόλουκοι Νόμοι, 
Ρροεδρικά Διατάγματα και Εγκφκλιοι: 

 Εγκφκλιοσ 27/15-10-2012 «Ζνταξθ ςτα ςυμβατικά τεφχθ (ΕΣΥ) των δθμοπρατοφμενων ζργων, 
άρκρου ςχετικοφ με τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο » (Αρ. Ρρωτ. 
ΔΙΡΑΔ/οικ./369/ ΥΡΟΜΕΔΙ) (βλ. αναλυτικότερα Άρκρο 15ο τθσ παροφςασ ΕΣΥ). 

 Ρ.Δ. 422/79 «Ρερί ςυςτιματοσ ςθματοδοτιςεωσ αςφαλείασ εισ τουσ χϊρουσ αςφαλείασ» (ΦΕΚ 
128/Α/15.6.79) 

 Ρ.Δ. 778/80 «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν» (ΦΕΚ 
193/Α/26.8.80) 

 Ρ.Δ. 1073/81 «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν εισ εργοτάξια 
οικοδόμων και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Ρολιτικοφ Μθχανικοφ» (ΦΕΚ 
260/Α/16.9.81) 

 Ν. 1396/83 «Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ κλπ.» (ΦΕΚ 
126/Α/15.9.83) 

 Ν. 1430/84 «Κφρωςθ τθσ αρικμ. 62 Διεκνοφσ Σφμβαςθσ εργαςίασ που αφορά τισ διατάξεισ 
αςφαλείασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία κλπ.» (ΦΕΚ 49/Α/18.4.84) 

 Ρ.Δ. 315/87 «Σφςταςθ επιτροπισ υγιεινισ αςφάλειασ τθσ εργαςίασ (ΕΥΑΕ) ςε εργοτάξια 
οικοδόμων και εν γζνει τεχνικϊν ζργων» (ΦΕΚ 49/Α/25.8.87) 

κακϊσ και όποια άλλα διατάγματα ζχουν εκδοκεί πρόςφατα και κάκε άλλο μζτρο που 
αναφζρεται ςτουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων. 
Πλα τα περιςτατικά που ζχουν ςχζςθ με ατυχιματα, κα αναφζρονται αμζςωσ ςτθν Υπθρεςία. 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυνάψει με δικζσ του δαπάνεσ με μια ι περιςςότερεσ αςφαλιςτικζσ  

εταιρείεσ, που ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία μποροφν να αςφαλίηουν παρεμφερι ζργα. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκεί όλεσ τισ υποδείξεισ των εντεταλμζνων 

οργάνων του κράτουσ (Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, κλπ). 

Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται οι προαναφερόμενεσ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τον Ανάδοχο. 
 
 
 

Άρκρο 15ο :Απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο 
 

1. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των 

διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο 
προςωπικό του φορζα του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να 



ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ 
καταςκευισ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν. 3850/10

 (αρ. 42) και Ν. 4412/16 (αρκ. 138 παρ.7). 
 

2. το πλαίςιο τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται :  
(O Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων άρ. δεφτερο,  
καταργεί διατάξεισ που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ των : Ν.1568/85, ΡΔ 294/88, ΡΔ 17/96, 

κλπ.) 
α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) 

και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα Ν. 4412/16 (αρκ. 138 παρ.7). 
β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο 
Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ : 

ΔΙΡΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των 

εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των 

μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου : Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8 και 
αρ. 378). 
γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των 
εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων 
αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 
ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ 1073/81 (αρ. 111), ΡΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ. γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ 
γνϊςθ από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να 
κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ 
(εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ 
εξειδικευμζνθ εταιρεία). 

 

3. φμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα 

ακόλουκα : 

3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ ( ΑΤ ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ 

Υγείασ (ΦΑΥ) και ςυγκεκριμζνα : 

α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ 

των προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια 
εργαςιϊν που κα υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται 
ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα 
υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια : ΡΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ 
καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 

β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ - ΦΑΥ τα ο ποία αποτελοφν τμιμα τθσ 

τεχνικισ μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και 
τθν ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/16 (αρ. 138 
παρ.8 και αρ. 378). 
γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν 
παραλιψεισ που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα με 

τθν μεκοδολογία που κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του 
δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων 
εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κ.λπ.). 

δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα 
προκφψουν λόγω τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα 
προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 

παρ.9) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/16 
(αρ. 138 παρ.8 και αρ. 378). 
ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) 
και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των 
ελεγκτικϊν αρχϊν. 
ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο 
Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ). 



Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για 

τα άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ 
του ζργου. 

Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ 
μελλοντικά αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και ςτισ ΥΑ: 
ΔΙΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ οι οποίεσ 
ενςωματϊκθκαν ςτο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.8 και αρ. 378). 
2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: α. 
Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του ενόσ 
ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 
β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ: Ρ.Δ.305/96 

(αρκ.12 παράρτθμα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 
δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ 
νόμιμο δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του 

ζργου από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο αϋ του Ν 

4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. 
Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι 
παραλαβι κάκε Δθμόςιου Ζργου : ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/16 αρ. (170 και 172). 
4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το 

ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 
ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 
5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται ςτθν ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 
 

3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τιρθςθ ςτοιχείων 

αςφάλειασ και υγείασ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 

εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και 
άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25). 

γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε 
άτομα εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ 
Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. 
Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και 
αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε 
απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ : Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των : τεχνικοφ αςφαλείασ και 
ιατροφ εργαςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων 
ςτοιχείων : 
1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των 
υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για  τθν αςφάλεια και τθν υγεία, 
ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε 
ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ 
υποδείξεισ τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1). 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. Το βιβλίο 
υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν 
αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 



Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ 
εργαςίασ (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και 
ςτθν Επιτροπι Υγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ 
ςφςταςθ και οι αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 
3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το 
κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, 
καταχωροφνται ςτο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ. 
Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ 
αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο 
υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί 
ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να 
χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των αιτίων του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο 
ανικανότθτα εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  
 

3.3 Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν 

απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ 

των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α 
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργαςίασ. 
Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Υ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα ι 
Γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του 
αναδόχου και τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν 
ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο 
όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και 
τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208 /12-9-2003. 

3.4 υςχετιςμόσ χεδίου Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και Ημερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ) 
Για τθν πιςτι εφαρμογι του Σ ΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το 

ΘΜΑ. Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο ΘΜΑ κάκε ανακεϊρθςθ και 
εμπλουτιςμόσ του ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των 
αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ.  

4. Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο 

εργοτάξιο. 
4.1 Προετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των 
εργαςιϊν, τα παρακάτω μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : 
α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με 

ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : ΡΔ 105/95, ΡΔ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου 
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω 

από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο 

θλεκτροπλθξίασ : ΡΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2). 
γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι 
αερίων κλπ) και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τ ουσ κινδφνουσ των 
εγκαταςτάςεων αυτϊν : ΡΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6). 
δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ: κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - 

διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, 

πρόλθψθ - αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ 
πυροςβεςτιρων, κλπ.: ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), 

Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 



ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ 
(φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ) : ΡΔ 1073/81 

(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ.13, 14). 
ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ 
εργαηόμενουσ όπωσ : προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, 
ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με 

τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ 

οδθγίεσ για τθ χριςθ του: Ρ.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 

και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 396/94, Ρ.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ – ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ -

εκφόρτωςθ – εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των 
πεηϊν και των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με : 
- Τθν Υ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΡΥΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ 

Εκτελοφμενων Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7) 

- Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΡΕΚΑ και τ.ΥΡΥΜΕΔΙ «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι 

διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και 
οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν» 

- Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και τθν τροπ. 

αυτοφ : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ 
οδοφσ, κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και θ τροπ. 

αυτοφ: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ 

απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν 
ςυςκευϊν, των κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων 
φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΡΔ 305/96 (αρ.8.δ και 
αρ.12,παραρτ.IVμζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, 
εκφόρτωςθσ, αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων: ΡΔ 
216/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΡΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ.12 

παραρτ. IV μζροσ Α παρ.11 και μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. αυτοφ : Ν. 
3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν: 
α) κραδαςμοφσ: ΡΔ 176/05, β) κόρυβο : ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ 

και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων: ΡΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, 

χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΡΔ 82/10. 
4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 304/00 (αρ.2). 
α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων 
(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των 
εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με 
μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ ) : ΡΔ 1073/81 (αρ.17, 
45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΡΔ 89/99, ΡΔ 

304/00 και ΡΔ 155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ 
παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 
και 8.5) και το ΡΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία : 

1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 2. 
Άδεια κυκλοφορίασ 

3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 
4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 



5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, τμιμα 

ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ 
μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι. 

6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ -

εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα 
αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 
αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 
αρ.4. παρ.7 ). 
5.Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο 

εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του 

εκτελοφμενου ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα 
απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του 
εκτελοφμενου ζργου. 
Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα :  

5.1 Κατεδαφίςεισ : 

Ν 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/ 1183/96, ΡΔ 

305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Υ.Α. 
Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΡΔ 2/06, ΡΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ : 

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

κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΡΔ 

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

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ: ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 
(αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 10 ). 

5.3 Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ 

ςε ςτζγεσ. 
ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΡΔ 155/04, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β 

τμιμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 

ΡΔ 95/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105 ), ΡΔ 70/90 (αρ.15), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.) ΡΔ 778/80, 

ΡΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΡΔ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 12). 
5.6 Προετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. 
(Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ 
ενζργειασ και εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ 
φφςθσ ζργων και ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.) Ν.495/76, ΡΔ 

413/77, ΡΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 (αρ.12 
παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα (δεν ζχει εφαρμογι ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο) 

(Υποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ με χριςθ 

πλωτϊν ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου) 
ΡΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
6. κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν τα 

απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 



Ιςχφει ο ςχετικόσ κατάλογοσ τθσ Εγκυκλίου 27/15-10-2012 «Ζνταξθ ςτα ςυμβατικά τεφχθ (ΕΣΥ) 

των δθμοπρατοφμενων ζργων, άρκρου ςχετικοφ με τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ 
ςτο εργοτάξιο » (Αρ. Ρρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ./369/ ΥΡΟΜΕΔΙ). 
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