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(ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ)
ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ 2017

Β. ∆.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 421.000,00 €
(ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ)
ΠΗΓΗ: Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α

V
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείµενο της εργολαβίας
Αρχικό συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας
Συµβατικές τιµές της εργολαβίας
Σειρά τευχών δηµοπράτησης και λοιπών στοιχείων της µελέτης
Προθεσµίες
Ποινικές ρήτρες υπέρβασης προθεσµιών, έκπτωση αναδόχου
Χρονοδιάγραµµα κατασκευής, Μηχανικός εξοπλισµός
Εργολαβικά ποσοστά – Επιβαρύνσεις
Καταµέτρηση αφανών εργασιών
Τρόπος επιµέτρησης εργασιών
Βλάβες στα έργα, αναγνώριση αποζηµίωσης
Πιστοποιήσεις – Εντολές Πληρωµών
Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών
Ηµερολόγιο έργου – Λοιπές υποχρεώσεις – Αφανείς εργασίες
Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης
Αυξοµείωση των εργασιών – Νέες εργασίες
Προσωρινή και οριστική παραλαβή, Βεβαίωση περάτωσης
των εργασιών, ∆ιοικητική παραλαβή
∆οκιµές εγκαταστάσεων
Κατασκευαστικά σχέδια, Λήψη φωτογραφιών
Εργασίες εκτελούµενες από την Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους
Σκυροδέµατα
Παραλαβή τµήµατος έργου επιδεκτικού αυτοτελούς χρήσης
Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
Απολογιστικές εργασίες
Σήµανση
Οχλήσεις
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.)
(Υπουργική απόφαση Αρ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./889/
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ΆΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
1.1. Το υπό εκτέλεση έργο θα πραγµατοποιηθεί σε όλο το µήκος οδού Γρίβα (420,00 µ.) στην ∆.Ε.
Αγρινίου και συγκεκριµένα από την οδό Ι. Σταΐκου έως την οδό Αλεξόπουλου.
1.2. Τα είδη και οι ποσότητες που προβλέπονται περιέχονται στον Προϋπολογισµό της Μελέτης,
που ανέρχεται στο ποσό των 921.000,00 € µε απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24 %.
ΆΡΘΡΟ 2ο : ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού
προσφοράς (Σ.Π.) του αναδόχου, προσαυξηµένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών και
της αναθεωρήσεως που περιέχονται στον Προϋπολογισµό Μελέτης κ.λπ. µειωµένα κατά το
ποσοστό της έκπτωσης.
ΆΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Συµβατικό τιµολόγιο είναι το τιµολόγιο µελέτης που συντάσσει η Υπηρεσία.
ΆΡΘΡΟ 4ο : ΣΕΙΡΑ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
4.1. Τα τεύχη δηµοπράτησης και λοιπά στοιχεία της µελέτης αλληλοσυµπληρώνονται και σε
περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που περιέχουν η σειρά ισχύος τους είναι η παρακάτω:
4.1.1. Το συµφωνητικό.
4.1.2. Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας
4.1.3. Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης
4.1.4. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς.
4.1.5. Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης.
4.1.6. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
4.1.7. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ)
4.1.8. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και το παράρτηµα αντιστοίχισης ΕΤΕΠ
4.1.9. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
4.1.10. Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι
Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
4.1.11. Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί
από την Υπηρεσία.
Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο,
επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα:
(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004 καθώς και οι εγκεκριµένες
Α.Τ.Η.Ε.
(2) Οι Ευρωκώδικες.
(3) Oι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ∆Ε).
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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4.2. Σε περίπτωση τυχόν ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα στοιχεία της
προηγούµενης παραγράφου 4.1 του παρόντος άρθρου η τελική επιλογή θα ανήκει στην
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί αναντίρρητα σε αυτή,
χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση για αυτή την αιτία.
ΆΡΘΡΟ 5ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
5.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας µέσα στο
συνολικό χρόνο των ∆Ω∆ΕΚΑ (12) µηνών, από την υπογραφή της σύµβασης. Τµηµατικές
προθεσµίες είναι αυτές που θα προσδιορισθούν µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου,
όπως αυτό θα εγκριθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
5.2. Μετά την περαίωση του έργου ο ανάδοχος υποβάλλει στην διευθύνουσα το έργο υπηρεσία
αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Μη ύπαρξη της παραπάνω
βεβαίωσης συνεπάγεται αυτόµατα την επιβολή της αντίστοιχης ποινικής ρήτρας.
ΆΡΘΡΟ 6ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Σχετικά µε την επιβολή ποινικών ρητρών άρθρου 148 του Ν.4412/2016.και την έκπτωση του
αναδόχου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
7.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πρόγραµµα κατασκευής του έργου, το οποίο
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσης Ε.Σ.Υ., που θα υποβληθεί στην Υπηρεσία που
διευθύνει το έργο, µέσα σε προθεσµία όχι µικρότερη από δεκαπέντε µέρες (15) και να µην
υπερβαίνει τις τριάντα ηµέρες (30) από την υπογραφή της σύµβασης.
Η Υπηρεσία αποφαίνεται κατόπιν ελέγχου και για τυχόν τροποποιήσεις των προτάσεων του
αναδόχου κ.λπ., όπως ορίζεται στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016 ως ισχύει εγκαίρως και µάλιστα
µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή του..
7.2. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι ποσότητες των
εργασιών ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 145 παράγραφος 2 του Ν.4412/2016 ως
ισχύει.
7.3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή
του χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει στην περίπτωση που έγινε απόκλιση από αυτό,
ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου.
7.4. Το εν λόγω πρόγραµµα κατασκευής κλιµακώνεται κατά φάσεις µέσα στη συνολική προθεσµία
που ορίζεται σύµφωνα µε το Άρθρο 4 της παρούσας για την εκτέλεση εργασιών κ.λπ. και
συντάσσεται µε βασική επιδίωξη το συντονισµό των δραστηριοτήτων προς απόδοση κατά το
δυνατόν ολοκληρωµένων τµηµάτων του έργου.
7.6. Το πρόγραµµα, εφόσον η Υπηρεσία που διευθύνει το έργο κρίνει ότι είναι αναγκαίο,
συντάσσεται µε µορφή γραµµικού διαγράµµατος ή κατά τη µέθοδο της δικτυωτής αναλύσεως
(ΠΕΡΤ) σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016 ως ισχύει,
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7.7. Το παραπάνω διάγραµµα συντάσσεται σύµφωνα µε αυτά που περιέχονται στα άρθρα 138 και
145 του Ν.4412/2016 σε ότι αφορά τον µηχανικό εξοπλισµό και το προσωπικό ανάλογης
εκπαίδευσης, για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
7.8. Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευθεί µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα και εργαλεία
που είναι αναγκαία καθώς και το αναλόγου εκπαιδεύσεως προσωπικό (χειριστές κ.λπ.), για την εν
γένει εκτέλεση των επί µέρους εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου το οποίο
αναλαµβάνει.
7.9. ∆ιευκρινίζεται ότι, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε
πιστοποιητικά ασφαλείας εν ισχύει, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου.
ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
8.1. Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% επί της αξίας του τµήµατος του
έργου που εκτελείται και αποτιµάται µε τιµές µονάδος, καθώς και για εργασίες που θα εκτελεστούν
µε νέες τιµές µονάδας.
8.2. Εάν υπάρχει τµήµα του έργου που εκτελείται και αποτιµάται µε κατ΄ αποκοπήν τίµηµα, δεν
προστίθεται στην αξία αυτού ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους, γιατί εµπεριέχεται
στο προσφερθέν από τον ανάδοχο κατ΄ αποκοπήν τίµηµα.
8.3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα το έργο
Υπηρεσία να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες. Στην περίπτωση αυτή
καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στις πιστοποιήσεις η πραγµατική δαπάνη που
προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα δικαιολογητικά για την εκτέλεση των απολογιστικών εργασιών.
Επί της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18%. Στο
ποσοστό αυτό εφαρµόζεται η µέση έκπτωση της προσφοράς ποσοστών έκπτωσης της
∆ηµοπρασίας.
8.4. Το έργο είναι χρηµατοδοτούµενο από το Ε.Π. "∆υτική Ελλάδα 2014-2020" µε κωδικο ΟΠΟΣ
5001897 και υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις.
8.5. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους µεταφορικών µέσων,
του ειδικού φόρου 17 του Ν.∆. 3092 επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό υλικών, εφοδίων κ.λπ.
και των φόρων που αναφέρονται στα Ν.∆. 4456/65 και 4535/66.
8.6. Ο Φόρος Προστιθεµένης Αξίας βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
9.1. Η καταµέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016
ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
9.2. Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο της
εκτέλεσης και όχι εκ των υστέρων, πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που θα βεβαιώνουν ότι
εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή και την µελέτη ή τις τυχόν
τροποποιήσεις της που επέφερε η Υπηρεσία, διαφορετικά τα πρωτόκολλα θα θεωρούνται άκυρα
και οι εκτελεσθείσες εργασίες δεν θα πιστοποιούνται.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΑΡΘΡΟ 10ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10.1. Για την επιµέτρηση των εργασιών ισχύουν τα οριζόµενα στο Τιµολόγιο της µελέτης του έργου
και τις εγκεκριµένες Αναλύσεις Τιµών,

και τα εγκεκριµένα Τιµολόγια του άρθρου 8 του

Ν.3263/2004.
11.2. Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης, θα
επιµετράτε και θα πληρώνεται µε βάση τις πραγµατικά εκτελεσθείσες µονάδες και µόνο, µη
λαµβανοµένης υπόψη οποιασδήποτε άλλης συνήθειας.
11.3. Θα εφαρµόζονται γενικά η οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.4412/2016 ως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Για τις βλάβες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 .
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
12.1. Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελουµένων εργασιών
συντάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 151 και 152 του Ν.4412/2016 ως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, τους όρους της εργολαβικής σύµβασης και της παρούσης Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων για τον τρόπο επιµέτρησης. Τα στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα
151 και 152 του Ν.4412/2016 συντάσσονται από τον ανάδοχο µε ευθύνη του, υπογράφονται από
αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούµενα αντίτυπα σε µηνιαία χρονικά διαστήµατα.
12.2. Οι τµηµατικές πληρωµές υπόκεινται σε κρατήσεις εγγυήσεων και θα αποδίδονται σύµφωνα µε
την ισχύουσα Νοµοθεσία.
12.3. Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
12.3.1. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία.
12.3.2. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας.
12.3.3. Γραµµάτιο είσπραξης της υπέρ του ∆ηµοσίου καταβολής τον φόρου εισοδήµατος που
αντιστοιχεί στη πιστοποίηση.
12.4. Ο τελικός λογαριασµός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και
της σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα µόνα
δικαιολογητικά για την έκδοση του εξοφλητικού λογαριασµού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών
επισυνάπτονται σε αυτόν.
12.5. Πριν από την θεώρηση του τελικού λογαριασµού καθώς και όλων των ενδιαµέσων
λογαριασµών ο ανάδοχος πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρµόδιου Υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α. και
των λοιπών Ταµείων ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές µε την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές
εισφορές και υποχρεώσεις του. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στις διατάξεις του άρθρου
152 του Ν.4412/2016 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
13.1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από ειδικευµένο
προσωπικό κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τους όρους της σύµβασης γενικά και τις εντολές
του αρµόδιου οργάνου επίβλεψης του έργου.
13.2. Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών και µέχρι την οριστική
παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 ως ισχύει.
13.3. Για την ευθύνη τον αναδόχου για ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την οριστική
παραλαβή του έργου έχουν εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
13.4. Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την Επίβλεψη.
Αν πρόκειται για υλικό «σειράς» βιοµηχανικής παραγωγής, θα προσκοµίζονται

τα απαραίτητα

φυλλάδια και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής καθώς και δείγµατα (εάν δεν πρόκειται
για ογκώδες µηχάνηµα). Αν πρόκειται για αυτοσχέδιο υλικό που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το
εν λόγω έργο, θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία δείγµατα σχέδια ή µοντέλα. Τα παραπάνω
δείγµατα κ.λπ που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία θα φυλάσσονται από αυτήν µέχρι την
παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του Αναδόχου. Στην περίπτωση κατά την οποία
κάποιο υλικό, συσκευή ή µηχάνηµα απορριφθεί, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προτείνει άλλα
είδη σε τακτή προθεσµία. Εάν και αυτά δεν γίνουν δεκτά από την Επίβλεψη, θα υποδειχθεί στον
Ανάδοχο ποια είδη θα προσκοµίσει και αυτός θα τα αποδεχθεί χωρίς καµία αντίρρηση.
Οποιαδήποτε έγκριση υλικών, εξαρτηµάτων και συσκευών δεν απαλλάσσει, µε κανένα τρόπο, τον
Ανάδοχο από τις ευθύνες του εάν βρεθεί κατά την κατασκευή κάποιο είδος που δεν ανταποκρίνεται
στον προορισµό του.
13.5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει στην Υπηρεσία όλα τα πιστοποιητικά
συµµόρφωσης (ISO κλπ.) των πάσης φύσεως υλικών, πριν την τοποθέτησή τους, που θα
ενταχθούν στο έργο για τον έλεγχο και την έγκρισή τους, τα οποία πρέπει να πληρούν όλες εκείνες
τις προδιαγραφές που απαιτούνται σύµφωνα µε το Τιµολόγιο Μελέτης, τις ΕΤΕΠ και την κείµενη
νοµοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
14.1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο
146 του Ν.4412/2016 ως ισχύει. Η τήρηση του ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος.
14.2. Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να
υποβάλλει για έλεγχο λεπτοµερή διαγράµµατα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηµατική τοµή
όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σηµειώνονται οι διαστάσεις και το βάθος των εκάστοτε
εκτελουµένων τµηµάτων, είτε είναι εµφανή είτε αφανή.
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ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
15.1. Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, τόσο για την εφαρµογή της µελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων
µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη.
15.2. Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα
χρησιµοποιήσει, τον τρόπο χρησιµοποίησής τους και γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους
της παρούσας, των σχετικών προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών
τευχών και σχεδίων.
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
16.1. Για τις αυξοµειώσεις των εργασιών, τις νέες εργασίες και την τροποποίηση του
Προϋπολογισµού του έργου ισχύουν οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου, των άρθρων 155 και 156
του Ν.4412/2016 ως ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
17.1. Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των
άρθρων 170,171,172 του Ν.4412/2016 ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν .
17.2. Για την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 168 του
Ν.4412/2016.
17.3. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 169 του
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18ο : ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
18.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, αµέσως µετά την ολική αποπεράτωση των εγκαταστάσεων,
να κάνει µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες τις δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι
πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε θα συντάσσεται το
πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο και θα
περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
18.2. Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
18.3. 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 (2) αντίγραφα,
πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων
που εκτελέστηκαν από αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στον φάκελο της
επίβλεψης και η άλλη διαβιβάζεται στον κύριο τον έργου.
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18.4. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης πριν την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στο
προσωπικό του κυρίου του έργου την χρήση και τον χειρισµό των εγκαταστάσεων.
18.5. Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει χωρίς πρόσθετη αµοιβή να επιθεωρεί
κατά κανονικά χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση.
Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και τον χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις τον
άρθρου 171 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ, ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ
19.1. Ο ανάδοχος οφείλει µόλις αποπερατώσει τις εργασίες και πριν από την προσωρινή παραλαβή
τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία:
1. Οριστικά σχέδια των ως εξετελέσθησαν .
3. Πλήρη φάκελο Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
19.2. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται µε δικές του δαπάνες, στη λήψη και εκτύπωση
κατάλληλων φωτογραφιών κατά τις ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου κατά τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε την Α7603/05.02.60 Εγκύκλιο 20 του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων.
ΑΡΘΡΟ 20ο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ
20.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να µην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών, υπό ετέρων
εργοληπτών,

χρησιµοποιούµενων

από

τον

κύριο

του

έργου

για

εργασίες

που

δεν

συµπεριλαµβάνονται στη σύµβασή του και να διευκολύνει αυτήν δια των υπ’ αυτού
χρησιµοποιουµένων µέσων (ικριωµάτων κ.λπ.), ρυθµίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των
εργασιών ώστε να µην παρεµβάλλονται εµπόδια στις εκτελούµενες από τον κύριο του έργου ή από
άλλους αναδόχους εργασίες.
20.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος όπως, βάσει των οδηγιών της επίβλεψης να µορφώνει ή
διανοίγει στα εκτελούµενα απ΄ αυτόν τµήµατα του έργου

χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, των

σχετικών δαπανών περιλαµβανοµένων στις συµβατικές τιµές των αντιστοίχων εργασιών.
20.3. Οπωσδήποτε απαγορεύεται η υπό του αναδόχου µόρφωση οπών ή φωλεών στα από
οπλισµένο σκυρόδεµα τµήµατα του κτιρίου, χωρίς έγγραφη έγκριση από τον επιβλέποντα
Μηχανικό.
20.4. Η αποκατάσταση οιωνδήποτε φθορών ή ζηµιών που θα προκληθούν από υπαιτιότητα του
αναδόχου σε οποιαδήποτε κατασκευή βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την
αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζηµία ή φθορά στην προτέρα
τους κατάσταση.
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ΑΡΘΡΟ 21ο : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
21.1. Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας ποιότητας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί µε όλες τις ισχύουσες διατάξεις.
21.2. Για κάθε κατηγορία ποιότητας σκυροδέµατος ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του µέριµνα και
δαπάνες του να συντάξει µελέτη συνθέσεως βάσει αντιπροσωπευτικών ποσοτήτων υλικών και
αυτών που θα προσκοµισθούν στο εργοτάξιο. Η µελέτη συνθέσεως οφείλει να επαναλαµβάνεται
κάθε φορά που µεταβάλλεται η πηγή προµήθειας ή το είδος ή η ποιότητα των συνιστούµενων
υλικών ή οι καιρικές συνθήκες. Η µελέτη αυτή υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας.
21.3. Η ανάµιξη των υλικών του σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό αναµικτήρα,
κατάλληλου τύπου, αποδόσεως πολλαπλασίου σάκου τσιµέντου, απαγορευοµένης της χρήσης
κλάσµατος σάκου.
21.4. Εάν κατά την εκτέλεση κατασκευών από σκυρόδεµα χρησιµοποιείται έτοιµο σκυρόδεµα ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί πλήρως µε το ΚΤΣ/2016 όπως ισχύει.
21.5. Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων της κατασκευής θα
γίνεται µε χρήση δονητών χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου λόγω χρήσεως των
δονητών, γιατί αυτό συµπεριλαµβάνεται στις τιµές της προσφοράς του.
21.6. Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελούνται δοκιµές αντοχής µε λήψη δοκιµίων σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις .
21.6.1. Η λήψη δοκιµίων θα πραγµατοποιείται από την επίβλεψη.
21.6.2. Τα δοκίµια θα λαµβάνονται και θα συµπυκνώνονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
21.6.4. Η θραύση των πιο πάνω δοκιµίων θα γίνεται στο αρµόδιο Εργαστήριο του Υ.∆.Ε. για την
περιοχή εκτελέσεως του έργου µε δαπάνες του αναδόχου τον έργου.
21.7. ∆ειγµατοληψία µε λήψη πυρήνων (καρότων) από την έτοιµη κατασκευή του σκυροδέµατος
πραγµατοποιείται όταν τα δοκίµια που πάρθηκαν κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος
υπολείπονται της συµβατικής αντοχής. Ο αριθµός των πυρήνων θα ορίζεται κατά την κρίση του
αρµόδιου οργάνου της Υπηρεσίας (επίβλεψη, επιτροπή παραλαβής κ.λπ.).
21.8. Οι δαπάνες των δειγµατοληψιών του ελεγχόµενου σκυροδέµατος και αυτές του ελέγχου
βαρύνουν τον ανάδοχο του Έργου. Πρόσθετες τέτοιες δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες για τις δαπάνες αυτές διαπιστώθηκε ευθύνη του Αναδόχου.
21.9. Οι κατηγορίες των σκυροδεµάτων που χρησιµοποιούνται στο έργο αναφέρονται στις
παραδοχές και στα σχέδια της στατικής µελέτης.
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ΑΡΘΡΟ 22ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ∆ΕΚΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
22.1. Για τµήµατα του έργου που περαιώθηκαν και µπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, γίνεται
τµηµατική παραλαβή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 170 και του 169 του Ν.4412/2016.
22.2. Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι το έργο
εκτελέσθηκε καλά, ούτε απαλλάσσει τον ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις του, που
απορρέουν από την σύµβαση.
22.3. Ο εργοδότης διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και να παραλάβει το έργο εν καιρώ,
σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους και τις κείµενες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 23ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
23.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει µε δαπάνες του στο εργοτάξιο όλα τα
προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/75, όπως συµπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.
23.2. Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την
έκδοση κάθε κατά νόµο άδειας καθιστάµενος αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των
διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών.
23.3. Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που
απαιτούνται από το νόµο για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ
όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ142/Α/17.7.75) "Περί
ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων µισθωτών", το Π.∆.778/80 (ΦΕΚ
193/26.8.80) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και
πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού" και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει
καθ΄ όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου.
23.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχηµάτων
αστυνοµικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη συµβεί
στον ίδιο ή στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες ή παραλείψεις που έχουν άµεση ή έµµεση
σχέση µε την εκτέλεση του έργου.
23.5. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης από τις
εργασίες κυκλοφορίας των οχηµάτων στο γύρω από το οικόπεδο οικοδοµικό τετράγωνο κατά την
διάρκεια εκτέλεσης των έργων, βαρύνει τον ανάδοχο και περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές
µονάδος του τιµολογίου και τα γενικά έξοδά του και υλικά. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται µε
δαπάνες του να προβαίνει στην προσωρινή φωτοσήµανση των έργων που εκτελεί και να την
µετακινεί µε την πρόοδο των εργασιών σύµφωνα µε τις εντολές και τις οδηγίες των Αρχών, στις
οποίες πρέπει πάντα να απευθύνεται, καθώς και στην τοποθέτηση των απαιτούµενων σηµάτων και
ενδεικτικών πινακίδων στις διάφορες θέσεις του εργοταξίου, καθώς και να φροντίζει για την
συντήρηση των ανωτέρω σηµάτων και πινακίδων. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί
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στη φωτοσήµανση των έργων και την επισήµανση του εργοταξίου, η διευθύνουσα Υπηρεσία,
ανεξάρτητα από την εφαρµογή των από τις κείµενες διατάξεις προβλεποµένων κυρώσεων,
δικαιούται, µετά από σχετική απόφασή της, να αναθέσει την εκτέλεση τόσο των εργασιών
φωτοσηµάνσεως, όσο και τούτων της επισηµάνσεως σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, ο
οποίος δεν παύει και για την περίπτωση αυτή να έχει στο ακέραιο την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που
θα συµβεί, λόγω της αµελείας του να λάβει τα απαραίτητα προστατευτικά µέτρα. Η δαπάνη των σε
βάρος του αναδόχου εκτελουµένων ανωτέρω εργασιών εκπίπτει κατά την πρώτη σύνταξη εντολής
πληρωµής του.
23.6. Ο Ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για κάθε ατύχηµα που θα
οφείλεται στην µη λήψη των απαραιτήτων µέτρων ασφαλείας.
23.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία όλες
τις απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σε αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά
µε τα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
23.8. Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ΄ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την
εκτέλεση του έργου απασχολούµενο προσωπικό, στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα.
23.9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει όλο το παραπάνω το απασχολούµενο
εργατοτεχνικό προσωπικό στο Ι.Κ.Α. και τα κατά κατηγορία εργαζοµένων Ταµεία Επικουρικής
Ασφάλισης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόµενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις,
ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το Κράτος ασφαλιστική εταιρεία.
23.10. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση να πάρει τα απαραίτητα
µέτρα ασφαλείας, όπως προβλέπονται στο Ν.4412/2016 ως ισχύει. Η δαπάνη αυτή περιλαµβάνεται
στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους.
23.11. Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου
µέτρου για αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε τρίτους ή και στο έργο, αποζηµιούµενος για τις εργασίες
βάσει µονάδων νέων εργασιών για µη προβλεπόµενες από το συµβατικό τιµολόγιο εργασίες.
ΑΡΘΡΟ 24ο : ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
24.1. Η διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία κατά την κατασκευή του έργου δικαιούται να διατάξει την
εκτέλεση µη προβλεπόµενων από την µελέτη εργασιών κατά το απολογιστικό σύστηµα, ύστερα
από σχετική έγκριση της προϊσταµένης της Αρχής και πάντοτε µε τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.
24.2. Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή τού έργου βρεθούν αρχαιότητες, ο ανάδοχος
υποχρεούται στην τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 138 παρ. 12 του
Ν.4412/2016.
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24.3. Στην ανωτέρω περίπτωση της παραγράφου 25.2 ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει ανάλογη
παράταση της συµβατικής προθεσµίας περαιώσεως του έργου.

ΑΡΘΡΟ 25ο : ΣΗΜΑΝΣΗ
Στη σήµανση περιλαµβάνονται οι πινακίδες σήµανσης του εξωτερικού χώρου του εργοταξίου και
της οριοθέτησης του χώρου του εργοταξίου.
ΑΡΘΡΟ 26ο : ΟΧΛΗΣΕΙΣ
Θα λαµβάνονται από τον Ανάδοχο κατάλληλα µέτρα ώστε κατά την µεταφορά των υλικών στο
εργοτάξιο αλλά και κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών να αποφεύγονται οι οχλήσεις από
θορύβους ή τυχόν διακοπές λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Επίσης θα πρέπει να µην
παρακωλύεται η διέλευση πεζών και οχηµάτων από τους δρόµους στους οποίους το οικόπεδο του
εν λόγω έργου έχει πρόσωπο.
ΑΡΘΡΟ 27ο : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 1
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό
του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι
κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: Π∆
305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/102 (αρ. 42) και σύµφωνα µε όσα ορίζει ο
Ν.4412/2016.
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων
κ.λπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (αρ. 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.
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 ζητήµατα
ασφάλειας και υγείας: Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).
1

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

2

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, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κ.λπ.
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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).
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 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 III 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.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
ιδιαιτερότητες 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.3669/08 (αρ. 37
παρ.8 και αρ. 182).
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 και
για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του
έργου.
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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 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.3669/08 (αρ. 37 και 182).
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του
ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 (αρ. 12
παράρτηµα II).
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 ∆ηµόσιου Έργου .
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 .
5. ∆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.
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 σύµφωνα 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 εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και
αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
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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.
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 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).
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 προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την 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 µηχανικούς του
αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών
ελέγχων ή δοκιµών για ότι 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.
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3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας
(ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το
ΗΜΑ.
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.
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο
εργοτάξιο
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96
(αρ. 12 παράρτ. 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 παράρτ. 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, παράρτ. 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, παράρτ. 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) : 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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

17 / 20

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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).
4.2 Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κ.λπ.
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.ΙΝ/µέρος 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 παράρτ. IV
µέρος Α παρ. 11 και. µέρος Β τµήµα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07
(αρ.30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : 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.
4.3 Μηχανήµατα έργων / 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.
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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 (παράρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV µέρος Β τµήµα II
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 παράρτ. IV, µέρος Β', τµήµα II, παρ.7.4 και
8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :1. Πινακίδες αριθµού
κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών
κυκλοφορίας (χρήσης)5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12,
παράρτ. IV, µέρος Β', τµήµα II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παράρτ. 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 Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).7. Πιστοποιητικό
επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).
5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του
εκτελούµενου έργου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα

προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα
µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα
παρακάτω νοµοθετήµατα :
5.1 Κατεδαφίσεις:
Ν 495/76, 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 παράρτ. Ill ), 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, παράρτ.
ΙΝ/ 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.
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κ.λπ.), 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 παράρτ. Ill), 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 II παρ. 10 ).
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος,
Εργασίες σε στέγες:
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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 παράρτ. Ill), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παράρτ. IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β
τµήµα II παρ.4-6,14 ).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & 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 παράρτ.
IΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ. οικ. 16289/330/99.
5.5 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 παράρτ. Ill),
Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 12).

Αγρίνιο, 15/02/2017
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Αγρίνιο 15/02/2017
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆.Τ.Υ - ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΠΑΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

