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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

1.1. Στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων διατυπώνονται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους θα γίνει από τον ανάδοχο η 

εκτέλεση όλων των απαιτούμενων οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για 

το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ–ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2014) 

1.2. Συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι η προκύπτουσα από τον Προϋπολογισμό προσφοράς του αναδόχου. 

Στο ποσό αυτό θα προστίθεται ο Φ.Π.Α (23%) που βαρύνει τον κύριο του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το όλο έργο θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, την υπ΄ αριθμ. μελέτη 

της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις αναφερόμενες στα άρθρα της Διακήρυξης της δημοπρασίας ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η υποβολή προσφοράς στην Δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφτεί και πλήρως 

ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής 

αυτού, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσης πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων 

εκσκαφής, τις μεταφορές, την διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γέ-

νει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις συνήθως επικρατούσες μετεωρολογικές συνθή-

κες, τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης νερών, ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στο τόπο του έργου, την διαμόρφωση 

και κατάσταση του εδάφους, του είδους, την ποιότητα και ποσότητα των υπαρχόντων στην περιοχή κατάλληλων εκμεταλ-

λεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και 

κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα που με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις 

ενέργειες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν τον 

απαλλάσσει από τις ευθύνες για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.1. Σε περίπτωση που θα παρουσιάζονται διαφορές για ένα και το αυτό θέμα μεταξύ των συμβατικών στοιχείων, επικρατεί 

η σειρά προτεραιότητας αναγραφής για κάθε ένα από τα αμφισβητούμενα στοιχεία, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της 

Διακήρυξης. 

4.2. Ο εργολάβος υποχρεούται να εκπονήσει και προσκομίσει οποιαδήποτε μελέτη  που  αφορά το συγκεκριμένο 

έργο και θα ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία (στατική Η/Μ, κ.λ.π). 

4.3. Ο εργολάβος υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή των εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης του έργου καθώς και αυτών 

που καθορίζονται στα τεύχη, και δεν δικαιούται χωρίς προγενέστερη έγγραφη εντολή του εργοδότη καμία τροποποίηση 

αυτών. 
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4.4. Ο εργολάβος υποχρεώνεται πριν την εφαρμογή των σχεδίων να προβαίνει στον συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των 

αναγραφόμενων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών οφείλει να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως από τον εργο-

δότη την σχετική διόρθωσή τους. 

4.5. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των σχεδίων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία υπό τον όρο της ειδο-

ποίησης του εργολάβου περί αλλαγής και της έγκαιρης χορήγησης των νέων σχεδίων. Ο εργολάβος δεν δικαιούται καμία 

αποζημίωση για την αλλαγή αυτή. 

4.6. Ο εργολάβος υποχρεούται να καταθέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το έργο, που πρόκειται να εκτελεσθεί, 

σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

5.1. Η σύμβαση για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ–ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-

ΣΕΩΝ θα γίνει  με βάση την απόφαση για έγκριση της δημοπρασίας και για συνολικό χρηματικό ποσό, αυτό που θα προ-

κύψει από την Δημοπρασία. 

5.2. Ο διαγωνιζόμενος υπέρ του οποίου κατακυρώνεται η δημοπρασία, μετά την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της έγκρισης της 

Δημοπρασίας, καλείται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σε 30 ημέρες, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγ-

γυητική επιστολή. 

5.3. Σε περίπτωση στην οποία ο μειοδότης δεν εμφανιστεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή δεν προσκομίσει τις απαι-

τούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση συμμετοχής του στην δημο-

πρασία, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει με 

την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. Εκτός από την μη εμφάνιση του μειοδότη, συνιστά λόγο για έκπτωση και η μη εμπρόθε-

σμη προσκόμιση της απαιτούμενης για την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης (άρθρο 27 Π.Δ. 609/85) 

όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

5.4. Η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο θα γίνει ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 36 

παρ. 2 του Π.Δ/τος 609/85 όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο του έργου, εγγύησης καλής εκτέλεσης, η 

οποία ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της μελέτης και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 3263/04 όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

6.2. Συμπληρωματική εγγύηση, καλής εκτέλεσης απαιτείται και για κάθε μεταγενέστερη αύξηση του χρηματικού αντικειμένου 

της σύμβασης κατά το αυτό ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου, υπολογιζόμενης στο ποσό της αύξησης. Η συμπλη-

ρωματική αυτή εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο στην διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. 

6.3. H εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 

6.4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των παραπάνω παραγράφων 6.1 και 6.2 καλύπτουν στο σύνολό τους την πιστή εφαρ-

μογή όλων των όρων της σύμβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του Αναδόχου, που θα προκύ-

ψει εξ αιτίας του έργου. 

6.5. Το σύνολο της εγγύησης των παραγράφων 6.1 και 6.2 μειώνεται κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων, κατά 

ποσοστό 5% επί της αξίας των επιμετρηθεισών εργασιών, των οποίων η επιμέτρηση εγκρίθηκε από την Υπηρεσία. 

6.6. Οι υπόλοιπες εγγυήσεις αποδίδονται μετά από έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και την σύνταξη του 

τελικού λογαριασμού. Πριν από αυτήν επιτρέπεται αποδέσμευση μέρους των παραπάνω εγγυήσεων μετά την συντέλεση 

προσωρινής παραλαβής και την σύνταξη του τελικού λογαριασμού. Πριν από αυτή επιτρέπεται αποδέσμευση μέρους των 

παραπάνω εγγυήσεων μετά την συντέλεση προσωρινής παραλαβής μετά από αίτηση του Αναδόχου και εφ΄ όσον κριθεί ότι 

οι απομένουσες εγγυήσεις εξασφαλίζουν τα συμφέροντα του κυρίου του έργου και μέχρι του 40 % της αρχικής εγγύησης. 
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ΑΡΘΡΟ 7 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

7.1. Για τη αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται μέγιστη προθεσμία  ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ που θα αρχίζει από την η-

μερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται και οι χρόνοι για τις δοκιμές του έργου. 

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο για λόγους ευθύνης του εργοδότου. Η παράταση 

αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/τος 609/85 άρθρο 36. όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης πρόγραμμα 

εκτέλεσης του έργου (χρονοδιάγραμμα). Η Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις σ΄ 

αυτό εάν το κρίνει συμφέρον για το έργο. 

Το πρόγραμμα, θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και θα καλύπτει όλες τις αναγκαίες για την εκτέ-

λεση του έργου δραστηριότητες. 

7.2. Το παραπάνω χρονικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου, μετά την έγκρισή του από την Υπηρεσία, γίνεται υποχρεωτι-

κό για τον ανάδοχο, που υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 609/85 άρθρο 32, 

όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.. 

7.3. Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία του έργου με απόλυτη ακρίβεια. 

Για τον σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια με ή χωρίς υπερωρίες, ως 

και η δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή ή νυχτερινή ερ-

γασία θα βαρύνει τον ανάδοχο, χωρίς καμία απαίτηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωρια-

κή ή νυχτερινή απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν με μέριμνα και έξοδα αναδόχου. 

Η Υπηρεσία θα συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την χορήγηση τέτοιων αδειών. 

7.4. Μετά την περαίωση της προθεσμίας του έργου ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση για πα-

ροχή βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση του κτιρίου για 

τους επόμενους 15 μήνες από την ημερομηνία της βεβαιούμενης περαίωσής του κατά τις διατάξεις του σχετικού άρθρου 54 

του Π.Δ/τος 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

Στην περίπτωση που ο εργολάβος δεν εκπληρώνει τις από την σύμβαση υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται με τις 

εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μπορεί να κηρυχθεί υποχρεωτικά έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 

609/85 άρθρο 47, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

10.1. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης του έργου με υπαιτιότητα του αναδόχου, ισχύουν οι ποινικές 

ρήτρες που καθορίζονται από το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

10.2. Οι λόγω υπέρβασης προθεσμιών επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, κρατούνται από τις πιστοποιήσεις πληρωμής του 

αναδόχου χωρίς ιδιαίτερη διατύπωση. 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

11.1. Αν μετά την απαίτηση της Υπηρεσίας και σε ειδικές μόνο περιπτώσεις παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, ή 

μη εκτέλεση συμβατικών, θα εφαρμόζεται ανάλογα, το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του 

Ν.3669/08. 

11.2. Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται όπως ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, 

όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 
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11.3. Στις νέες τιμές θα εφαρμοστεί η τεκμαρτή έκπτωση που προκύπτει από την δημοπρασία και θα προστεθεί ΓΕ & ΟΕ 

18%. 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 1418/84 και του άρθρου 41 του Π.Δ/τος 609/85, 

όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

13.1. Ο καθορισμός από τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών προδιαγραφών των 

επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης των κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κλπ) δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση διαφόρων ειδών 

κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία ή εγκατάσταση του κτιρίου. 

13.2 Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια λεπτομερειών ή 

από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα κτιρί-

ου (όπως π.χ οι τοίχοι, διαχωριστικά, κατώφλια, επιχρίσματα κλπ) πρέπει να είναι άρτιο, και αρμονικό ως προς την έμμεση 

σύνδεσή του με το περιβάλλον. 

13.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος υποχρεούται στην συ-

μπλήρωση ή επανόρθωση στον χρόνο που θα ορίζει η Υπηρεσία, αλλιώς ή Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε 

βάρος και για λογαριασμό του άνευ ετέρου και με τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 

Γενικά θα ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 46 και 47 του Π.Δ/τος 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του 

Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Η πραγματοποίηση των πληρωμών προς τον εργολάβο θα γίνεται τμηματικά και με βάση πιστοποιήσεις και λογαριασμούς 

που θα συντάσσονται και θα ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ/τος 609/85, όπως ισχύει με την 

κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Ο τελικός λογαριασμός εκδίδεται βάση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής από-

φασης αυτού. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυ-

πα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σ' αυτόν. Πριν από την θεώρηση του τελικού λογαριασμού καθώς και όλων των 

ενδιάμεσων λογαριασμών, ο ανάδοχος πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρμόδιου Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. και λοιπών 

Ταμείων ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ/τος 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίη-

ση του Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως δηλώσει τον τόπο και την διεύθυνση της επιχείρησης κατά την διάρκεια των έργων προ-

κειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4 του Π.Δ/τος 

609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

17.1 Όλα τα υλικά κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώμα-

τα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση από την εγχώρια βιομηχανία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με εξαίρε-

ση εκείνα που δεν προσφέρονται στην Ελλάδα. 
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17.2 Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύο-

ντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Εμπορίου και Ενέργειας-Έρευνας και Τεχνολογίας, κα-

θώς επίσης και με συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, άριστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου ορ-

γάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση 

στις προδιαγραφές κ.λ.π. 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

18.1. Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, ποιότητας, ο ανάδοχος είναι υπο-

χρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις του Ελληνικού Κανονισμού Σκυροδέματος και του Κανονισμού Τεχνο-

λογίας Σκυροδέματος, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και με τον κανονισμό που θα ισχύει κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

18.2. Η ανάμιξη των υλικών σκυροδέματος θα γίνεται αποκλειστικά με μηχανικό αναμικτήρα. 

18.3. Η συμπύκνωση του σκυροδέματος όλων των οπλισμένων τμημάτων της κατασκευής θα γίνεται με χρήση δονητών, 

χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου λόγω χρήσης δονητών, η οποία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις συμβατικές 

τιμές μονάδας εργασιών. 

18.4. Για τον έλεγχο του σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές αντοχής με λήψη δοκιμών κατά την διάστρωσή του με δα-

πάνες του αναδόχου. 

18.4.1 Η λήψη των δοκιμιών θα πραγματοποιείται με δαπάνες του αναδόχου με την παρουσία και της οδηγίες της επίβλε-

ψης και θα είναι με αναλογία βάση των κυβικών σκυροδέματος όπως επιβάλλεται από τον ισχύοντα κανονισμό σκυροδέμα-

τος. 

18.4.2 Η συμπύκνωση των δοκιμιών θα γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο με την εφαρμοσμένη στο έργο. 

18.4.3 Η θραύση των πιο πάνω δοκιμιών θα γίνεται στο αρμόδιο εργαστήριο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την περιοχή εκτέλεσης 

του έργου, με δαπάνες του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 19 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΘΟΡΩΝ ΚΛΠ. ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μην παρακωλύσει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται 

από τον κύριο του έργου σε εργασίες μη περιλαμβανόμενες στην σύμβασή του. 

ΑΡΘΡΟ 20 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

20.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση, να προβεί στην λήψη των απαραίτητων μέτρων 

ασφαλείας (αντιστήριξης, προστασίας γειτονικών κατασκευών κλπ.) όπως αυτά προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 

34 του Π.Δ/τος 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08 και από το ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου. 

Η δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων οφέλους κλπ. 

20.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάει με δαπάνη του τα παραδιδόμενα από τον κύριο του έργου προς χρήση ή ενσωμά-

τωση μηχανήματα, εργαλεία, υλικά κλπ. Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλα-

μοι διαμονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνη 

και ευθύνη του αναδόχου σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές. 

20.3 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τμήματος έργου, να αφαι-

ρέσει και απομακρύνει γύρω από το έργο και γενικά από το εργοτάξιο, κάθε απαιτηθείσα προσωρινή εγκατάσταση προβλε-

πόμενη από το προηγούμενο της παρούσας, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα, 

χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ. να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο κλπ., το οποίο θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία π.χ. των κτιρίων, να ισοπεδώσει τους 

χώρους, στους οποίους ήταν αποτεθειμένα ή εγκατεστημένα κλπ. να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές, 
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όσο και τους πέριξ χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει για κάθε τι που απαιτείται για την παράδοση του έργου 

και την εύρυθμη λειτουργία του σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ή των προδιαγραφών της παρούσας. 

20.4 Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, όταν δεν υπάρχει λόγος, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, και στην άρση 

(καθαίρεση, αποκόμιση κλπ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών 

και παραγωγής υλικών) ή επιβλήθηκε από οποιονδήποτε λόγο, προς αποφυγή κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων 

κλπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, 

καθώς και απομάκρυνση περιφραγμάτων και εργοταξίων. 

Εάν μέσα σε δέκα μέρες από την έγγραφο υπόμνηση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν προβεί στην έναρξη και μέσα σε 

εύλογη προθεσμία περαίωση των παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου και εκπίπτεται η δαπά-

νη από την πρώτη πληρωμή, ενώ δεν βεβαιώνεται και η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή τμήματος αυτού για τον λόγο 

αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

21.1. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό κατά τρόπο άμε-

μπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ/τος 609/85 όπως ισχύουν με 

την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. Επισημαίνουμε ότι ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως 

αυτές δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ Β’ 2221/30-07-2012. 

21.2. Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών και μέχρι της οριστικής παραλαβής, εφαρμόζο-

νται οι διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ/τος 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 22 : ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου 

απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα 

μέτρα ελέγχου και ασφάλειας κλπ. 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

23.1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ/τος 609/85, όπως 

ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

23.2. Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλλει για έλεγχο λεπτο-

μερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχετική τομή, όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σημειώνονται οι 

διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελουμένων τμημάτων, είτε είναι εμφανή είτε αφανή. 

23.3. Οι επιμετρήσεις που θα συντάσσονται και θα συνοδεύουν τις πιστοποιήσεις θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 38 του 

ΠΔ 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

23.4. Για τις αφανείς εργασίες των διακριτών τμημάτων του έργου που ενσωματώνονται συμβατικά σε αυτό, θα καταρτίζο-

νται κατά τον χρόνο ολοκλήρωσή τους, πρωτόκολλα αφανών εργασιών όπου θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέστηκαν σύμ-

φωνα με τις προδιαγραφές και την μελέτη, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π.Δ/τος 609/85), όπως ισχύει με 

την κωδικοποίηση του Ν.3669/08. 

ΑΡΘΡΟ 24 : ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

24.1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.1418/84 και του Π.Δ 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίη-

ση του Ν.3669/08, καθώς και των συμβατικών τευχών, τόσο για την εφαρμογή, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των 

έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον 

ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη. 

24.2. Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιμοποιήσει και 

την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγρα-

φών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 
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ΑΡΘΡΟ 25 : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ*.  

1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονι-

σμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 

ώστε   να   εξαλείφονται   ή   να   ελαχιστοποιούνται   οι   κίνδυνοι   ατυχημάτων   ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την 

φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9),  Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7),  Ν. 3850/10** (αρ. 42).  

2.  Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :  

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα 

σχετικά μέτρα  Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7).  

β.  Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως 

αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-

02,   στο   χρονοδιάγραμμα   των   εργασιών,   καθώς   και   τις   ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπρο-

σαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει / 

εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύ-

νει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111),  ΠΔ 305/96 (αρ.10,11),  Ν.3850/10 (αρ. 

42- 49).  

Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνι-

κής 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 εξειδι-

κευμένη εταιρεία).  

 

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

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

α.  Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστο-

ποίηση, 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 υπερβαί-

νει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του 

άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.  

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

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

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

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

ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία  που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με  

την  κατασκευαστική  του  δυσκολία,  τις  ιδιαιτερότητές  του,  κλπ (μέθοδος κατασκευής,   ταυτόχρονη   εκτέλεση   φάσεων   

εργασιών,   πολιτική   ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).  

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 : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο 

Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

**  O  Ν.3850/10  Κύρωση  του  Κώδικα  νόμων  για  την  υγεία  και  την  ασφάλεια  των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί 
διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96,  κλπ.  
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ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙ-

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

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

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους  και  για  τα  άλλα  εμπλεκό-

μενα  μέρη  που  παρευρίσκονται  στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια  κατασκευής του έργου.  

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη 

συντήρηση ή την επισκευή του έργου.  

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) 

και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).  

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

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατα-

σκευή.  

β.  Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ).  

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

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

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

σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 

εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.  

3.  Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ 

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

4.  Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και  το συνοδεύει καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.  

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. 

πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.  

 

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

Ο ανάδοχος υποχρεούται :  

α.    Να  αναθέσει  καθήκοντα  τεχνικού  ασφαλείας  αν  στο  έργο  απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφω-

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

β.  Να  αναθέσει  καθήκοντα  τεχνικού  ασφαλείας  και  ιατρού  εργασίας,  αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόμε-

νους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).  

 γ.  Τα  παραπάνω  καθήκοντα  μπορεί  να  ανατεθούν  σε  εργαζόμενους  στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρη-

σης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότη-

τες.  

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιεί-

ται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).  

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας  και  ιατρού  εργασίας,  εντάσσεται  

και  η  υποχρεωτική  τήρηση  στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :  

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία 

κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθε-

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

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των 

αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).  

Τα  μέτρα  που  λαμβάνονται  για  την  αποτροπή  επανάληψης  παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υπο-

δείξεων 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).  

4.  Κατάλογο  των  εργατικών  ατυχημάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον εργαζόμενο  ανικανότητα  εργασίας  

μεγαλύτερη  των  τριών  εργάσιμων  ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).  

5.  Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  

3.3  Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο  Ημερολόγιο  Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προ-

τέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το 

ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984  του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.  

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Ερ-

γασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπό-

χρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από 

το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ),  Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύ-

κλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.  

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)  και  Ημερολόγιου 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 σελί-

δα του ΣΑΥ.  

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

 

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

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)  

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

και υγείας :  

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σή-

μανση  και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).  



10/14 

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

εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους 

εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96  (αρ.12 παραρτ. 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   Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 

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   & επικίν-

δυνων    εκρήξεων    ή    αναθυμιάσεων,   ύπαρξη   πυροσβεστήρων,   κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, 

παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 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) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 

(αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14).  

στ.  Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους   εργαζόμενους   όπως : προστα-

τευτικά   κράνη,   μπότες   ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημε-

ρώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει 

σαφείς οδηγίες για τη χρήση του :  

Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. ο-

ικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  

4.2   Εργοταξιακή   σήμανση  -   σηματοδότηση,   συστήματα   ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση 
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ  

Ο ανάδοχος υποχρεούται :  

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

από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :  

-  Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ.ΥΠΥΜΕΔΙ:  

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

-  Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών 

κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους   χώρους   πόλεων   και   οικισμών   που   προορίζονται   για   την κυκλοφο-

ρία πεζών »  

-  Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 

και αρ.46).  

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

και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).  

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

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, 

των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, 

παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).  

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

στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 

(αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4],  Ν.2696/99 (αρ.32) 

και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).  

ε.  Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :  
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α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 

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

Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.  

4.3  Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

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

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

σης   υλικών),   των   ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξο-

πλισμού  εργασίας (ζώνες  ασφαλείας  με  μηχανισμό  ανόδου  και  καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) 

: ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 

304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  

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

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

1.  Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  

2.  Άδεια κυκλοφορίας  

3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

4.  Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ,   παρ. 8.1.γ και 8.2) 

και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II,   παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος  συνοδεύει τον χειριστή.  

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

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

ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  

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

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

 

5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τη-
ρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.  

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

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

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :  

5.1  Κατεδαφίσεις :  

Ν 495/76,  ΠΔ 413/77,  ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104),  ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 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, ΠΔ 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,  ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.  

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

Ν. 495/76,  ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ), 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,  ΠΔ 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, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12,  παραρτ. IV μέρος Β  τμήμα  ΙΙ παρ. 10 ).  

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

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

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ).  
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5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες  

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

ταξη 7  Απόφ.7568  Φ.700.1/96,  ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.  

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

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

ραρτ. IV  μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).  

5.6  Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.  

(Σήραγγες  κυκλοφορίας  οχημάτων,  αρδευτικές  σήραγγες,  υπόγειοι  σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που 

εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 

μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)  

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

Ν.2168/93,  ΠΔ 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,  ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β 

τμήμα ΙΙ παρ.10).  

5.7   Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα  

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

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

3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).  
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6.  Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που  περιλαμβάνουν  τα  απαιτούμενα  
μέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  στο εργοτάξιο.  

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ : 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 

 
 
Α. ΝΟΜΟΙ 

Ν.  495/76 

Ν.  1396/83 

Ν.   1430/84 

Ν.   2168/93 

Ν.   2696/99 

Ν.   3542/07 

Ν.   3669/08 

Ν.   3850/10 

Ν.   4030/12 

 

 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Π.Δ.   413/77 

Π.Δ.   95/78 

Π.Δ.   216/78 

Π.Δ.   778/80 

Π.Δ.   1073/81 

Π.Δ.  225/89 

Π.Δ.   31/90 

Π.Δ.   70/90 

Π.Δ.   85/91 

Π.Δ.   499/91 

 

 

 

 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΚΥΑ  αρ. 8881/94 

ΥΑ  αρ.οικ.  31245/93 

 

ΥΑ   3009/2/21-γ/94 

ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94 

 

ΥΑ   3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

ΥΑ αρ.οικ.Β.5261/190/97 

 

ΦΕΚ   337/Α/76 

ΦΕΚ   126/Α/83 

ΦΕΚ     49/Α/84 

ΦΕΚ   147/Α/93 

ΦΕΚ   57/Α/99 

ΦΕΚ   50/Α/07 

ΦΕΚ   116/Α/08 

ΦΕΚ   84/Α/10 

ΦΕΚ   249/Α/12 

 

 

 

ΦΕΚ   128/Α/77 

ΦΕΚ   20/Α/78 

ΦΕΚ   47/Α/78 

ΦΕΚ   193/Α/80 

ΦΕΚ   260/Α/81 

ΦΕΚ   106/Α/89 

ΦΕΚ   31/Α/90 

ΦΕΚ   31/Α/90 

ΦΕΚ   38/Α/91 

ΦΕΚ   180/Α/91 

 

 

 

 

 

 

ΦΕΚ   450/Β/94 

ΦΕΚ   451/Β/93 

 

ΦΕΚ   301/Β/94 

ΦΕΚ   73/Β/94 

 

ΦΕΚ   978/Β/95 

ΦΕΚ   677/Β/95 

ΦΕΚ   1035/Β/96 

ΦΕΚ   113/Β/97 

 

Π. Δ.    395/94 

Π.Δ.     396/94 

Π.Δ.   397/94 

Π.Δ.   105/95 

Π.Δ.   455/95 

Π.Δ.   305/96 

Π.Δ.   89/99 

Π.Δ.   304/00 

Π.Δ.   155/04 

Π.Δ.   176/05 

Π.Δ.   149/06 

Π.Δ.   2/06 

Π.Δ.   212/06 

Π.Δ.   82/10 

Π.Δ.   57/10 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΥΑ   130646/84 

ΚΥΑ   3329/89 

ΚΥΑ   8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οι.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93 

 

 

 

 

 

Δ.  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  27/03 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  6/08 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.Ε.Π.Ε. 

 

ΦΕΚ   220/Α/94 

ΦΕΚ   220/Α/94 

ΦΕΚ   221/Α/94 

ΦΕΚ   67/Α/95 

ΦΕΚ   268/Α/95 

ΦΕΚ   212/Α/96 

ΦΕΚ   94/Α/99 

ΦΕΚ   241/Α/00 

ΦΕΚ   121/Α/04 

ΦΕΚ   227/Α/05 

ΦΕΚ   159/Α/06 

ΦΕΚ   268/Α/06 

ΦΕΚ   212/Α/06 

ΦΕΚ   145/Α/10 

ΦΕΚ   97/Α/10 

 

 

ΦΕΚ   154/Β/84 

ΦΕΚ   132/Β/89 

ΦΕΚ   138/Β/91 

ΦΕΚ   187/Β/93 

ΦΕΚ   765/Β/93 

 

 

 

 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠΠ/208/12-9-
03 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-
3-08 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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ΚΥΑ αρ. οικ. 16289/330/99 

ΚΥΑ αρ. οικ. 15085/593/03 

ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03 

ΚΥΑ  αρ.6952/11 

ΥΑ  3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 

ΥΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11 

ΥΑ  21017/84/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7,   

Απόφ.  7568.Φ.700.1/96 

 

ΦΕΚ   987/Β/99 

ΦΕΚ   1186/Β/03 

ΦΕΚ   708/Β/03 

ΦΕΚ   420/Β/11 

ΦΕΚ   59/Δ/89 

ΦΕΚ   1035/Β/00 

ΦΕΚ   1176/Β/00 

ΦΕΚ   686/Β/01 

ΦΕΚ   266/Β/01 

ΦΕΚ   16/β/03 

ΦΕΚ   905/Β/11 

ΦΕΚ   1287/Β/09 

 

ΦΕΚ   155/Β/96 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ΖΩΓΡΑΦΟΥ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014                                                             ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 

 

              ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

1. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

2. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

ΛΕΚΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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