
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΑΡ. ΜΕΛ.     33  / 2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ  

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

5. Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ. 

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΕΡΓΟ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                             
Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    ΑΡ. ΜΕΛ :  33/2014 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει προγραμματίσει  για το έτος 2014  έργο με αντικείμενο την  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»  και Κ.Α. 30 

– 7331.013. Ο Προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 72.600,00 € 

συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ , απροβλέπτων , αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.  

. 

 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τη μελέτη και τις προδιαγραφές των 

Υπουργείων Εσωτερικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και αφορούν την αφαίρεση παλαιών μονωτικών 

στρώσεων , επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες , στεγανοποιητικές επαλείψεις και 

επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος , απλή επίστρωση με ασφαλτόπανο κ.λ.π.  

 

 

 

Επισημαίνεται η αναγκαιότητα : 

 της λήψης μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με το ΣΑΥ και ΦΑΥ καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών και όσο απαιτείται μέχρι την παράδοση του έργου.   
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Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι 100% από πόρους ΣΑΤΑ 2014. 

 
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε 90  ημερολογιακές ημέρες. 

 

Οι τιμές της παρούσας μελέτης ελήφθησαν από τα νέα τιμολόγια του ΠΕΧΩΔΕ 

σύμφωνα με το ΦΕΚ 440/5-4-2005 ,  καθώς και την τιμαριθμική του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Γ/2012. 

         

                                                                                    ΜΑΡΟΥΣΙ ______ 2014 
 
 
          ΜΕΔ     ΜΕΔ 
   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                            
     ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ    Δ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ 
            ΚΤΙΡΙΩΝ 
        
 
  
 Γ. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ         Ν. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ                              Π. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ                           
 ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ           ΕΡΓΟΔ. ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ ΤΕ                   ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                 
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Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ολική
Δαπάνη

Μερική
Δαπάνη

Ποσότητα
Κωδικός

Αναθεώρησης
Μον.
Mετρ.Είδος ΕργασιώνΑΑ A.T.

Δαπάνη (Ευρώ)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Κωδικός
Αρθρου

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

3

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

1 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και
επιστρώσεις επιφανειών
σκυροδέματος Εύκαμπτο ελαστικό
τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης
επιφανειών σκυροδέματος που
υπόκεινται σε μικρού εύρους
ρηγμάτωση και μετακινήσεις,
κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, κατάλληλο για
επαφή με πόσιμο νερό.

200 20,60 4.120,00ΥΔΡ 6401 m21ΝΑΥΔΡ
Α\10.10.03

2 Επιστρώσεις με ελαστομερείς
μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής
βάσεως με επίστρωση προστασίας
από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08
mm

1.465 12,40 18.166,00ΟΙΚ 7912 m22ΝΑΟΙΚ
Α\79.11.03

3 Υδροχρωματισμοί επιφανειών
σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος
με ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιμεντόχρωμα

500 3,90 1.950,00ΟΙΚ 7725 m23ΝΑΟΙΚ Α\77.10

4 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 400 7,90 3.160,00ΟΙΚ 7912 m24ΝΑΟΙΚ Α\79.09

5 Επιστρώσεις με ελαστομερείς
μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με
πολυεστερικό πλεγμα και  με
επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

480 14,60 7.008,00ΟΙΚ 7912 m25ΝΑΟΙΚ
Α\79.11.01

6 Επιστρώσεις με ελαστομερείς
μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο -
πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη
με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές
ίνες

300 13,50 4.050,00ΟΙΚ 7912 m26ΝΑΟΙΚ
Α\79.11.02

7 Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων
αρμών διαστολής με ελαστομερές
ασφαλτικό υλικό

400 3,90 1.560,00ΟΙΚ 7935 μμ7ΝΑΟΙΚ Α\79.35

8 Αφαίρεση παλαιών μονωτικών διά
καύσεως

730 4,30 3.139,00ΟΙΚ 7792 m28ΝΑΟΙΚ Ν7792

43.153,00 43.153,00Σύνολο 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

43.153,00Αθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 7.767,5418,00 %

Αθροισμα
Απρόβλεπτα 15,00 %

50.920,54
7.638,08

Γενικό Σύνολο

Αθροισμα
23,00 %ΦΠΑ

59.024,32
13.575,59

72.599,91

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

72.600,00

Αθροισμα
Πρόβλεψη αναθεώρησης

58.558,62
465,70

ΜΕΔ ΜΕΔ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΤΗΡ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ

Γ. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΝΙΚ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝ.ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΔ.ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Τιμαριθμική 2012Γ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα
εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και
ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από
την θέση αυτών περιλαμβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου,
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών
Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί
που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του
εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του
όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του
παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ.
[πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη
εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και
σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα
εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση
οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους
υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους
ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους
(αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των
μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των
ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α.,
σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.),
δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
(αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης
(πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως)
κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων
εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.)
ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων,
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος,
τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής
τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου,
εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και
προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο
ή εκτός αυτού.
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Σελίδα 2Τιμολόγιο Μελέτης

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών,
κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού,
οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην
μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου
σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται
στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών,
της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα
τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές,
θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
"δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού
και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η
συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών,
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι
μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς
(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών,
γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη
δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε
άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε
αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση
άλλων έργων κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ)
που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών
εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης
μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του
Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου
(ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο
του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι
δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης
των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην
Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη
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"όπως κατασκευάσθηκε".
1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης
προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση
των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο
και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη
δημοπράτησης.
1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού
και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για
την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε
προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των
εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες
αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε
είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την
διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων
της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.
1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο
στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του
Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και
στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη
δημοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους
δημοπράτησης του Έργου.
1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας.

1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.)
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις
αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί,
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων
κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των
εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%)
του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς
του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του
Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει
μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων
υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την
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υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης
ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται
στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών
του παρόντος Τιμολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή
μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του
συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο
πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του
παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

* Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει
από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.
* Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και
μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος
ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη
εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή
κρουστικού εξοπλισμού.
* Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί
προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές
σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από
0,50 m3.
* Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί
από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής
μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το
ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να
προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης
(πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο
κλειδαριάς ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό
ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με
κλειδαριά ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω -
κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις
πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
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- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με
συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού
προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα
οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους
κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m)
γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις
επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε
ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των
σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται
διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα
ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο
για τα διάφορα είδη χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο
"Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε
πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για
χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος
τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές
βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις
οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη
επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας
κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της
καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α                Είδος                                 Συντελεστής
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή

με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00

 2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60

 3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00
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β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40
γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80
δ) παραθύρων ρολλών 

1,60
ε) σιδερένια 

1,00
 4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου

(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών. 3,70
 5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των

εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60
 6. Σιδερένιες θύρες :
   α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80
   β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
   γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00
   δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60
 7. Προπετάσματα σιδηρά :
   α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50
   β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00
   γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
 8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
   α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
   β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50
 9. Θερμαντικά σώματα :

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή
προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1     Πεντέλης Λευκό
2     Κοκκιναρά Τεφρόν
3     Κοζάνης Λευκό
4     Αγ. Μαρίνας Λευκό συννεφώδες
5     Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6     Μαραθώνα Γκρί
7     Νάξου Λευκό
8     Αλιβερίου Τεφρόχρουν -μελανό
9     Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό
10    Βέροιας Λευκό
11    Θάσου Λευκό
12    Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό
10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας Kαφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με
τα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται
με το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή
του άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με
τις εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34
και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

Α.Τ. 1
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\10.10.03

:
: Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος

Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών
σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και
μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, κατάλληλο
για επαφή με πόσιμο νερό.
Κωδικός αναθεώρησης:ΥΔΡ 6401  100%

Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την
προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών
και Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός
εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1504-2 που φέρουν σήμανση CE.

Στα υποάρθρα του παρόντος περιλαμβάνεται η προμήθια των υλικών, ο επιμελής
καθαρισμός της επιφανείας  του σκυροδέματος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η
εφαρμογή των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

 Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που
υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περαιωμένης εργασίας

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
20,60

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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Α.Τ. 2
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.11.03

:
: Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως

με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7912  100%

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της
επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,
γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.

 Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους
0,08 mm.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
12,40

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. 3
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\77.10

:
: Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με

ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7725  100%

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και
συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
3,90

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. 4
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.09

:
: Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7912  100%
Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές
μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων
στις συνδέσεις.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
7,90

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. 5
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.11.01

:
: Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με

πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7912  100%

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της
επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,
γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.
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 Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
14,60

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. 6
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.11.02

:
: Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο -

πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές
ίνες
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7912  100%

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της
επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,
γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.

 Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή
πολυεστερικές ίνες.
       Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
13,50

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. 7
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.35

:
: Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές

ασφαλτικό υλικό
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7935  100%

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου
βάθους 5 mm έως 8 mm, με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό εν θερμώ και ελαστικό
κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού
και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος
οροσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
3,90

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

Α.Τ. 8
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν7792

:
: Αφαίρεση παλαιών μονωτικών διά καύσεως

Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7792  100%
Πλήρης και επιμελημένη αφαίρεση παλαιών μονωτικών υλικών δια καύσεως με καυστήρα
(καμινέττο χειρός) και ακολούθως , ξύσιμο με σπάτουλα προς απομάκρυνση του
καμμένου μονωτικού υλικού μαζί με το κόστος αποκομιδής και μεταφοράς σε κατάλληλο
τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
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Σελίδα 10Τιμολόγιο Μελέτης

Τιμή μονάδος ανά τετραγωνικό μέτρο  :

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
4,30

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

ΜΕΔ ΜΕΔ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΤΗΡ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ

Γ. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΝΙΚ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝ.ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΔ.ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ε Ρ Γ Ο  :  

 

««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»»  

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ 

Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των Γενικών και Ειδικών όρων, σύμφωνα με τους 

οποίους και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της εργολαβικής Σύμβασης, τα σχέδια και 

διαγράμματα που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν από τον Εργοδότη, θα γίνει η κατασκευή του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»  

ΑΡΘΡΟ 2. Σύμβαση κατασκευής έργου  

Με τον όρο "Σύμβαση" νοείται η Σύμβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο, που περιλαμβάνει 

όλες τις υποχρεώσεις του για την με μέριμνα και δαπάνη του εκπόνηση των μελετών και έκδοση 

αδειών, την εκτέλεση των απαραίτητων  ερευνών και την εκτέλεση όλων των εργασιών του έργου  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, περιλαμβανομένης και της συντήρησης αυτών κατά τον χρόνο 

της εγγύησης. 

ΑΡΘΡΟ 3. Συμβατικό αντικείμενο της Εργολαβίας  

Το «Συμβατικό Αντικείμενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ιδιωτικό Συμφωνητικό τα αναπόσπαστα Συμβατικά Τεύχη καθώς 

και τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές [ΕΤΕΠ] , για την εκτέλεση του Έργου όπως αυτό περιγράφεται 

στο Άρθρο 11 της Διακήρυξης.  

ΑΡΘΡΟ 4. Εγκατάσταση Εργολάβου -  Έναρξη εργασιών . 

Ο Ανάδοχος εγκαθίσταται στο Έργο αμέσως με την υπογραφή της Σύμβασης . 

Ο Ανάδοχος δια ιδίων μέσων και με δαπάνες του θα τοποθετήσει τις αναγκαίες εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις και θα μεριμνήσει, με δικές του πάντα δαπάνες, για την εξεύρεση χώρου, για τις 

εγκαταστάσεις υγιεινής, παροχές ηλεκτρικού, νερού και απαραίτητων τηλεφωνικών γραμμών. 

Για τη έναρξη των εργασιών απαιτείται καταρχήν η έγκριση από την υπηρεσία, του Αναλυτικού 

Προγράμματος των έργων με τις ενδεχόμενες κυκλοφοριακές και λοιπές ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν 

για τον περιορισμό των οχλήσεων στην λειτουργία της πόλης.  

Αμέσως μετά ακολουθεί η έγκριση των οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής . Οι μελέτες 

εφαρμογής θα συντάσσονται σταδιακά, θα υποβάλλονται προς έγκριση και θα τροφοδοτούν την πορεία 

των έργων. 

Ο Ανάδοχος, είναι υπεύθυνος να αφαιρέσει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση οποιαδήποτε εμπόδια που 

ενοχλούν την ομαλή έναρξη των εργασιών (κατεδαφίσεις παλαιών κτισμάτων, περιφράξεων, κλπ) 
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ΑΡΘΡΟ 5. Προθεσμίες περαιώσεως του έργου  

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε εννενήντα  (90) ημέρες από την υπογραφή της 

Σύμβασης. 

Όλες οι τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 

Σύμβασης. 

1
η
 Αποκλειστική τμηματική Προθεσμία 

Όχι αργότερα από δεκαπέντε  (15) ημερολογιακές μέρες από την Υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το «Χρονοδιάγραμμα 

Κατασκευής του έργου» σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4 του Ν.1418/84 

2
η
 Αποκλειστική τμηματική Προθεσμία 

Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, 

εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του 

έργου σύμφωνα  με το  εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου το 

οποίο αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα Κατασκευής του Έργου.  

Όλες οι τμηματικές προθεσμίες θεωρούνται ανελαστικές όπως ορίζεται στις παραγρ. 4 και 5 του 

άρθρου 36 του Π.Δ 609/85. Οι τμηματικές προθεσμίες θα προσδιοριστούν  στο χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του Έργου που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος και θα  εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις των Ν. 1418/84 και Ν.3263/04 όπως αυτά 

κωδικοποιήθηκαν από το Ν. 3669/08 . 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει συνεκτιμήσει τους χρόνους που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών εκπόνησης των ερευνών και μελετών, τις 

διατυπώσεις για προμήθεια υλικών και μηχανημάτων, και τις εγκρίσεις που απαιτούνται από τη 

Σύμβαση κλπ. καθώς και τις διαδικασίες έκδοσης των πάσης φύσεως αδειών. 

Παράταση προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο εάν ισχυρισθεί άγνοια των γεωτεχνικών 

συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του έργου,  ή / και παρόδιων ιδιοκτησιών ή / και από τυχόν άλλες εν 

ενεργεία εργολαβίες, και εγκαταστάσεις ΟΚΩ άγνοια της κατάστασης των δρόμων, άγνοια των 

κλιματολογικών συνθηκών πού επικρατούν στην περιοχή ή δυσκολίες στην εξεύρεση των υλικών, 

εργατών, μηχανημάτων κ.λ.π. 

Η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες περάτωσης μπορούν να παρατείνονται στις περιπτώσεις και 

14REQ002348815 2014-10-20



ΕΣΥ : Κατασκευή μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμαρουσίου 

Σελ 5 από  65  

όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

Ρητά  αναφέρεται  ότι  η Υπηρεσία δεν θα λαμβάνει υπόψη  μικροπροβλήματα και αιτίες για χορήγηση  

παράτασης  προθεσμίας. Ιδιαίτερα, δεν θα ληφθούν υπόψη δικαιολογίες που θα αναφέρονται σε 

εδαφολογικές ή  καιρικές συνθήκες ή/και στο χρόνο εκπόνησης και συμπλήρωσης μελετών καθόσον ο 

διαγωνιζόμενος θα έχει κάνει όλες τις αντίστοιχες προβλέψεις τις οποίες  θα έχει συμπεριλάβει  στο 

χρονοδιάγραμμα του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 6. Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 

6.1 Για την επιβολή ποινικών ρητρών των Συνολικών και των Τμηματικών Προθεσμιών 

εφαρμόζονται γενικά οι περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων Διατάξεις και ειδικότερα οι διατάξεις 

του άρθρου 5 του Ν.3263/2004 όπως κωδικοποιήθηκε από το Ν. 3669/08 

 

6.2 Έκπτωση του Αναδόχου  

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις 

περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων Διατάξεις και ειδικότερα με τις  διατάξεις του  άρθρου 6 του 

Ν.3263/2004 και του άρθρου 61 του Ν. 3669 / 2008.  

ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος εγγύησης και συντήρησης των έργων - Ελαττώματα 

7.1. Ο βάσει του άρθρου 54 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 74 του Ν. 3669 / 2008  χρόνος 

εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων, καθορίζεται σε  δεκαπέντε (15) μήνες για το σύνολο των 

εργασιών. 

7.2. Κατά τον χρόνο εγγύησης (15 μήνες) ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα ( κατ’ ελάχιστο στην αρχή κάθε μήνα) τα έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε 

άριστη κατάσταση λειτουργίας με δαπάνες του. 

Την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα παραδίδει  στην Υπηρεσία: 

α. Μηνιαίο  Δελτίο που θ' αναφέρονται : η ύπαρξη πιθανών προβλημάτων, επισκευών ή ζημιών 

που προκλήθηκαν από τρίτους 

β. Ετήσιο δελτίο αναλόγου περιεχομένου 

7.3. Ο Ανάδοχος, είναι επίσης υπεύθυνος αν δια λόγους κακής λειτουργίας ή μη λειτουργίας 

κάποιων εγκαταστάσεων , προξενηθούν ζημιές θετικές ή αποθετικές σε τρίτους ή στην περιουσία του 

ΔΗΜΟΥ (π.χ. κτίρια, πεζοδρόμια, δρόμοι, δίκτυα και άλλες εγκαταστάσεις). 

Ο Ανάδοχος επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν για τους ανωτέρω λόγους (κακή λειτουργία 
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κ.λ.π.) υπάρξουν επιπτώσεις στο Δήμο (Μηνύσεις από Υπηρεσίες, Ιδιώτες κ.λ.π.). Η καταβολή των 

οποιονδήποτε επιδικαζόμενων αποζημιώσεων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

7.4. Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και μέχρι την οριστική παραλαβή αυτών 

παρουσιασθούν ελαττώματα για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην αποκατάσταση τους η 

Υπηρεσία ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγρ. 2 έως 6 του άρθρου 45 του Π.Δ. 609/85 και 

τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. 

ΑΡΘΡΟ  8. Παραλαβή του Έργου 

Μετά το πέρας  των εργασιών  που περιλαμβάνονται στην εργολαβία αυτή, εκδίδεται Βεβαίωση 

Περαίωσης  του Έργου. Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 53 του Π.Δ. 609/85 και 

το άρθρο 73 του Ν. 3669 / 2008,  η δε οριστική παραλαβή  θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 55 του 

Π.Δ.609/85 και το άρθρο 75 του Ν. 3669 / 2008. 

ΑΡΘΡΟ  9. Λογαριασμοί – Πληρωμές – Ποσοστό ΓΕ & ΟΕ - Κρατήσεις 

9.1. Οι λογαριασμοί για τις εκτελεσμένες εργασίες, θα συντάσσονται ανά μήνα και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν 1418/84 και του Άρθρου 40 του Π.Δ 609/85. 9.2. όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το 

Ν. 3669/08 

Η αξία των εκτελούμενων εργασιών θα υπολογίζεται  σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις τιμές 

μονάδος προσφοράς και τις διατάξεις των άρθρων 38 του Π.Δ 609/85 και άρθρα 11 &12 του Ν.1418/84 

όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το Ν. 3669/08 . Οι τιμές αυτές προσαυξάνονται με το ποσοστό ΓΕ & 

ΟΕ  18%. 

 9.2. Όλοι οι πιο πάνω λογαριασμοί, συμπεριλαμβανομένου και του Τελικού, υπόκεινται στις νόμιμες 

επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, όπως ισχύουν κατά το χρόνο 

που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο για έργα 

εκτελούμενα  από Δημόσιες Επενδύσεις.   

9.3. Για οποιαδήποτε μεταγενέστερη της υπογραφής της Σύμβασης αυξομείωση των επιβαρύνσεων 

ισχύει το άρθρο 34 του ΠΔ 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε στο Ν. 3669/08. 

9.4. Με την υποβολή της πιστοποίησης στην επίβλεψη του έργου για έλεγχο, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται:  

9.4.1. Να έχει υποβάλει 3 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα, όλα τα φύλλα ποιοτικού ελέγχου που 

αντιστοιχούν στις εκτελεσμένες εργασίες κατά την διάρκεια που καλύπτει η υποβληθείσα πιστοποίηση. 

Στα φύλλα ποιοτικού ελέγχου θα επισυνάπτονται και όλα τα αντιστοιχούντα πιστοποιητικά ή 

παραστατικά, όπως δελτία αποστολής υλικών, τεχνικά δελτία παράδοσης, αποτελέσματα 
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εργαστηριακών δοκιμών, γνωματεύσεις ειδικών π.χ. γεωτεχνικών ή άλλων για τον τρόπο εκτέλεσης των 

εργασιών κλπ. 

9.4.2. Να έχει υποβάλει όλα  τα έντυπα που προβλέπει το σύστημα Ασφάλειας και Υγείας 

προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος και η έγκριση της πιστοποίησης..  

9.4.3. Όλες οι πιστοποιήσεις θα συνοδεύονται και με τα απαραίτητα ΠΠΑΕ. 

9.4.4. Εφόσον πιστοποιούνται υλικά θα υποβάλλονται όλα τα από το νόμο προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά.. 

Σε περίπτωση μη υποβολής των εγγράφων αυτών από τον Ανάδοχο στην επιβλέπουσα Υπηρεσία όπως 

περιγράφεται ανωτέρω,  τότε η πιστοποίηση θα επιστρέφεται για επανυποβολή και μέχρι την  

ολοκλήρωση του ελέγχου των συνημμένων από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (σχετικό το άρθρο 40 του 

Π.Δ 609/85 κωδικοποιήθηκε από το Ν. 3669/08). 

9.4.5 Μετά τον έλεγχο των λογαριασμών και την υπογραφή τους από τον επιβλέποντα, ο Ανάδοχος θα 

προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία Εγγυητική επιστολή ισόποση προς την παρακράτηση 

δεκάτων εάν δεν επιθυμεί την παρακράτηση αυτή. Στη συνέχεια η Πιστοποίηση θα διαβιβάζεται από 

την Επίβλεψη  προς την Προϊστάμενη Αρχή για πληρωμή εφόσον ο Ανάδοχος υποβάλλει στην 

Προϊστάμενη Αρχή τα  από το νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την είσπραξή της:  

9.5. Μόνον ο εγκεκριμένος από την Υπηρεσία λογαριασμός αποτελεί αποδεικτικό οφειλής του 

Κύριου του Έργου προς τον Ανάδοχο.  

9.6. Καμία απαίτηση του Αναδόχου δεν μπορεί να θεμελιωθεί και να γίνει αποδεκτή αλλαγή του 

προδιαγραφόμενου στο παρόν άρθρο τρόπου πληρωμών ή της ποσοτικής ανάλυσης του τεχνικού 

αντικειμένου του Έργου λόγω της μελέτης εφαρμογής ή άλλων στοιχείων που ενδεχομένως θα 

προκύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 10. Επιμετρήσεις 

10.1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 

επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 38 του Π.Δ 609/85. 

10.2  Οι Επιμετρήσεις συντάσσονται από τον Ανάδοχο στο τέλος κάθε μηνός και υποβάλλονται, μαζί 

με τις μηνιαίες πιστοποιήσεις για έλεγχο στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

10.3.  Οι επιμετρήσεις θα αφορούν αποπερατωμένες εργασίες σύμφωνα με το Συμβατικό Τιμολόγιο 

του Έργου, την ΕΣΥ και την Τεχνική Περιγραφή (αφορά μόνο τις οδοποιίες και την αποχέτευση). 

10.4.   Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση, ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν στο 

λογαριασμό με έγκριση της Υπηρεσίας αν η φύση τους είναι τέτοια που τυχόν διακοπή του έργου δε θα 
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κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές θα καταχωρούνται σε χωριστό μέρος του 

λογαριασμού και θα περιλαμβάνονται με προσωρινή τιμή μειωμένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής 

αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της προβλεπόμενης τιμής. 

10.5. Οι επιμετρήσεις των αφανών εργασιών και τα ΠΠΑΕ πρέπει να υποβάλλονται  αμέσως μετά την 

εκτέλεση των εργασιών στις οποίες αναφέρονται. 

Στις επιμετρήσεις και στα Καταμετρητικά Φύλλα Αφανών Εργασιών (Κ.Φ.Α.Ε) επί πλέον των 

ποσοτικών ενδείξεων των περιλαμβανομένων εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με 

την κατά δόκιμο τρόπο και σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους εκτέλεσης των εργασιών, προκειμένου 

δε περί των υλικών θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με τα φυσικά εργαστηριακά 

χαρακτηριστικά και το δόκιμο των εν γένει ιδιοτήτων τους, που τα καθιστά ικανά για ενσωμάτωση. Οι 

επιμετρήσεις θα συνοδεύονται από συνοπτικό πίνακα με τις λήψεις γενομένων δοκιμίων, με ακριβή 

στοιχεία των θέσεων και των αποτελεσμάτων αυτών. 

10.6 Πριν την Τελική Επιμέτρηση θα συντάσσονται τα “as-built” σχέδια και τα πρωτόκολλα αφανών 

εργασιών τα οποία θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

10.7. Η τελική επιμέτρηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες μετά την βεβαιωμένη περάτωση του έργου. Τελική επιμέτρηση 

είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επιμέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά όπως προβλέπονται 

στη σύμβαση. 

Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει και κάθε άλλο αίτημά του που 

σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωμα από κάποια 

άλλη αιτία.    

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο η τελική επιμέτρηση εφαρμόζονται τα 

αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85. 

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύει σήμερα. 

ΑΡΘΡΟ 11. Αναθεώρηση τιμών  

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 40 και 41 

του ΠΔ609/85. 

ΑΡΘΡΟ 12. Τιμές μονάδος νέων εργασιών - Απολογιστικές εργασίες 

12.1. Εφ’ όσον παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέας εργασίας πέραν των περιγραφομένων στα Συμβατικά 

Τεύχη, τότε αυτή θα υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 43 του ΠΔ 609/85, και τα ισχύοντα Τιμολόγια 

του ΥΠΕΧΩΔΕ.  
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Η αντιστοιχούσα δαπάνη από μη εκτέλεση συμβατικών εργασιών θα μεταφράζεται σε αντίστοιχη 

μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος που θα υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο. 

12.2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές 

εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ΠΔ 609/85, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

εκτελέσει.  

Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος με τον χρόνο 

συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 13. Χρονικός Προγραμματισμός του έργου  

13.1 Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της Σύμβασης με βάση το χρονοδιάγραμμα που υπέβαλε με την 

προσφορά του και τις οδηγίες γης υπηρεσίας θα συντάξει το οριστικό πρόγραμμα Κατασκευής  του 

Έργου (Αναλυτικό Πρόγραμμα Κατασκευής του Έργου - ΑΠΚΕ). Στο ΑΠΚΕ θα παρουσιάζεται η 

χρονική, οικονομική και ποσοτική εξέλιξη των εργασιών της Σύμβασης σε πλήρη συμμόρφωση με τους 

όρους και τους περιορισμούς αυτής. 

13.2 Χρόνος Υποβολής 

Ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα του έργου θα υποβληθεί εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της Σύμβασης.  (Άρθρο 5 παρ. 4 Ν.1418/84) συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους 

εργασιών . Καμία πληρωμή δεν θα γίνει αν το ΑΠΚΕ δεν υποβληθεί και εγκριθεί από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία. 

13.3. Απαιτήσεις 

13.3.1 Θα ληφθούν υπόψη οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες και θα περιλαμβάνονται όλες 

οι βασικές δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. 

13.3.2 Για κάθε δραστηριότητα, θα ορίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης, όπως προκύπτει 

από την ποσότητα και τις αποδόσεις των πόρων που χρησιμοποιούνται και η σειρά εκτέλεσης σε σχέση 

προς τις άλλες εργασίες. Ο χρόνος ολοκλήρωσης κατά περίπτωση θα περιλαμβάνει χρονικούς στόχους 

(milestones) κατά τους οποίους θα ολοκληρώνονται συγκεκριμένα τμήματα της εργασίας του Έργου. 

13.3.3 Το διάγραμμα θα πρέπει να είναι σαφές ώστε να γίνεται ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των 

εργασιών χωρίς δυσκολίες. Οι δραστηριότητες πρέπει να παρατάσσονται με διάρκεια από 7 ημέρες έως 

28 και όχι μεγαλύτερης διάρκειας. Ο βαθμός ανάλυσης σε ότι αφορά το πλήθος και το είδος των 

δραστηριοτήτων πρέπει να είναι ικανοποιητικός και να επιτρέπει την παρακολούθηση και αξιολόγηση 

της προόδου όλων των εργασιών κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου. 

13.3.4 Οι δραστηριότητες θα είναι ομαδοποιημένες κατά στάδιο κατασκευής, κατά επί μέρους 
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κατασκευαστικές ενότητες, κατά είδος εργασίας, κλπ. χρησιμοποιώντας κωδικούς για κάθε 

δραστηριότητα. 

13.3.5 Όλες οι υποβολές θα γίνονται σε μέγεθος χαρτιού DIN Α4 και θα είναι έγχρωμες. Κάθε σελίδα 

θα είναι μονογραμμένη από τον εκπρόσωπο του Αναδόχου  στο έργο.  

13.3.6 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι και την ημέρα έγκρισης από την Υπηρεσία του 

οριστικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του 

χρονοδιάγραμμα, φέροντας ακέραια την ευθύνη αν αυτό αντίκειται στους όρους των συμβατικών 

τευχών (και σχεδίων) Για το λόγο αυτό θεωρείται συμβατικά ότι η διαδικασία της κατάρτισης και 

έγκρισης ή μεταβολής του χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση.  

13.3.7 Η ανάπτυξη του προγράμματος κατασκευής του έργου και των υποπρογραμμάτων του πρέπει να 

γίνει έτσι ώστε να τηρούνται οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της ΕΣΥ. 

13.4. Περιεχόμενο του Α.Π.Κ.Ε. 

Α. Το Α.Π.Κ.Ε. θα καλύπτει: 

1. Τις απαιτούμενες αποτυπώσεις, έρευνες, μελέτες, εγκρίσεις, άδειες. 

2. Τις προεργασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την προετοιμασία των χώρων. 

3. Τις εργασίες κατασκευής του έργου. 

4. Τις εργασίες λοιπών εμπλεκόμενων φορέων (ΟΚΩ, αρχαιολογία..). 

5. Τις απαλλοτριώσεις. 

6. Τους ελέγχους και δοκιμές πάσης φύσεως .  

Το πρόγραμμα του Έργου που καταρτίζεται από τον Ανάδοχο, πρέπει κατ’ ελάχιστον να καλύπτει 

εξειδικευμένα όλα τα παραπάνω θέματα. 

Β. Ο έλεγχος της προόδου του Έργου θα πραγματοποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα από : 

1) πίνακες πρόβλεψης και ελέγχου της Φυσικής και Οικονομικής Προόδου του Έργου. Ο πίνακας 

αυτός θα περιλαμβάνει τα είδη εργασιών και σε στήλες την αντίστοιχη πρόβλεψη ανά μήνα της 

προς εκτέλεση ποσότητας και της προβλεπόμενης απορρόφησης. Στο κάτω μέρος του πίνακα μετά 

τις εργασίες θα περιλαμβάνεται  το ποσοστό ΓΕ & ΟΕ  18%, η προβλεπόμενη αναθεώρηση και το 

Φ.Π.Α. Στον υπόψη πίνακα θα προβλεφθούν και οι  αντίστοιχες στήλες για την συμπλήρωση 

ποσοτήτων εργασιών και δαπανών, που θα εκτελούνται κάθε μήνα και θα συμπληρώνονται μετά 

την εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριμένου μήνα, σύμφωνα με τον αντίστοιχο λογαριασμό, 

καθώς και των υπολειπόμενων εργασιών μέχρι τέλους του έργου. 

14REQ002348815 2014-10-20



ΕΣΥ : Κατασκευή μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμαρουσίου 

Σελ 11 από  65  

2) Ενημερωμένα χρονοδιαγράμματα GANTT εκτέλεσης του έργου. 

3) Αναφορές Προόδου του έργου στις οποίες θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συμφωνία 

ή όχι με το εγκεκριμένο πρόγραμμα του έργου καθώς και οι λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων. 

Γ. Επίσης θα περιλαμβάνει : 

1) Τεχνική έκθεση όπου θα αναλύεται και θα αιτιολογείται ο προτεινόμενος προγραμματισμός σε 

συνδυασμό με το εργατοτεχνικό δυναμικό και το μηχανικό εξοπλισμό. Στην έκθεση αυτή θα 

υπολογίζεται με λεπτομέρεια η διάρκεια κάθε δραστηριότητας του Α.Π.Κ.Ε. και το κόστος της 

βασιζόμενο στα απασχολούμενα μέσα παραγωγής. Τα κόστη όλων των δραστηριοτήτων, 

αθροιζόμενα, θα δίνουν το σύνολο του κόστους του έργου, το οποίο θα συμπίπτει με το 

προσφερόμενο τίμημα του Αναδόχου. 

2) Καμπύλη οικονομικής ροής έργου. 

    (Τα διαγράμματα αυτά θα χρησιμοποιούν ως χρονική μονάδα το μήνα.). 

 

Δ. Εκτός από τα παραπάνω, απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο και πρόσθετων στοιχείων ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα ως εξής : 

1.  Κάθε μήνα και οπωσδήποτε μέσα στην πρώτη εβδομάδα του μήνα που ακολουθεί (ή μαζί με το 

λογαριασμό εφ’ όσον υποβάλλεται εκείνο το μήνα) ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει : 

1.1. Ενημερωμένο πίνακα με τα στοιχεία Φυσικής και Οικονομικής Προόδου του Έργου για τις 

εργασίες που εκτελέστηκαν και τις πιστώσεις που απορροφήθηκαν μέχρι τον τρέχοντα μήνα. 

1.2.  Γραφική απεικόνιση της προόδου του έργου καθ’ όλο το μήκος του έργου με τη μορφή 

πίνακα. 

2. Κάθε τρίμηνο ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει :  

2.1. Αναφορά προόδου των εκτελεσθεισών εργασιών και την συμφωνία ή όχι αυτών με το 

εγκεκριμένο πρόγραμμα έργου. 

2.2. Αντίγραφο του αρχικού πίνακα Φυσικής και Οικονομικής Προόδου του έργου, με προσθήκη σε 

ειδικές στήλες των μεταβολών που έχουν γίνει στις αρχικές προβλέψεις και αιτιολόγηση των 

διαφοροποιήσεων. 

13.5. Έγκριση Α.Π.Κ.Ε. 

Το παραπάνω πρόγραμμα θα υποβληθεί για έγκριση σε (3) τρία αντίγραφα σε χαρτί και σε δύο 

αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (σε CD-ROM) στην Υπηρεσία.. Η Υπηρεσία θα έχει στη διάθεσή της  

δέκα  (10) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή του (άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.1418/84 για να εγκρίνει 
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με ή χωρίς παρατηρήσεις το πρόγραμμα. Μία από τις υποβληθείσες σειρές θα επιστραφεί στον Ανάδοχο 

εγκεκριμένη ή με τυχόν παρατηρήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα πρέπει να επανυποβληθεί διορθωμένο (σύμφωνα με τις 

παρατηρήσεις) εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών. 

13.6. Κυρώσεις 

1. Παράλειψη ή αμέλεια ως προς την άρτια, λεπτομερή και πλήρη ανάλυση κατά τα παραπάνω, του 

προγράμματος του έργου (αρχικού ή μεταγενέστερης ενημέρωσης) εκτός από τη διαδικασία 

διοικητικών κυρώσεων και της έκπτωσης που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 

κ.λ.π. και από το άρθρο 6 του Ν.3263/2004, όπως ισχύουν σήμερα, συνεπάγεται :   

α) Την επιβολή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας από την Υπηρεσία, ίσης προς 1:4000 του συμβατικού 

τιμήματος (δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α). Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται για μία μόνο φορά και θα 

παρακρατηθεί από τον πρώτο επόμενο λογαριασμό.  

β) Την κοινοποίηση στον Ανάδοχο υπηρεσιακού προγράμματος, συντεταγμένου σύμφωνα με τα 

παραπάνω, που στη συνέχεια θα είναι υποχρεωτικό γι' αυτόν, χωρίς να του παρέχεται δικαίωμα 

οποιασδήποτε χρονικής τροποποίησης. 

Σε κάθε περίπτωση μη υποβολής από τον Ανάδοχο του προγράμματος και  σύνταξης 

χρονοδιαγράμματος από την Διευθύνουσα Υπηρεσία ή από ιδιωτικό γραφείο θα αφαιρείται από το 

«λαβείν» του Αναδόχου ποσό ίσο με αυτό που προσδιορίζεται στην παράγραφο 1α της απόφασης 

Δ17α/02/117/ΦΝ 332/10.11.88 (ΦΕΚ 862 Β/16.11.89). 

2. Ανάλογα παράλειψη σύνταξης και υποβολής των στοιχείων της μηνιαίας και  τριμηνιαίας αναφοράς 

προόδου συνεπάγεται εφ’ άπαξ για κάθε αναφορά ανέκκλητη ποινική ρήτρα μέχρι ποσόν ίσον προς το 

15% της ποινικής ρήτρας της παρ. 13.6.1α
 
που επιβάλλεται σε κάθε τέτοια περίπτωση. 

13.7. Ενημερωμένο Πρόγραμμα Κατασκευής του Έργου (Ε.Π.Κ.Ε.) 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει μαζί με την πιστοποίηση του κάθε μήνα το Ε.Π.Κ.Ε. Το Ε.Π.Κ.Ε. θα 

χρησιμεύει ως εργαλείο ελέγχου της προόδου του έργου και θα περιλαμβάνει: 

1. Το ποσοστό της πραγματοποιηθείσας προόδου για κάθε δραστηριότητα του Π.Κ.Ε. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να ενημερώνει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των 

επιμετρήσεων. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα παρίσταται δια μέσου εκπροσώπου της σε αυτές τις 

επιμετρήσεις. 

2. Τα αρχικά προγραμματισμένο ποσοστό προόδου για κάθε δραστηριότητά του Α.Π.Κ.Ε.. 

3. Δύο χρονικές ράβδους για κάθε δραστηριότητα του Α.Π.Κ.Ε. και τις ημερομηνίες τους: Η άνω 
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θα προκύπτει από τις ημερομηνίες του αρχικού προγραμματισμού και η κάτω θα προκύπτει από 

τις πραγματοποιημένες ημερομηνίες. 

4. Η εκτιμώμενη από τον Ανάδοχο υπολειπόμενη διάρκεια των υπό εξέλιξη δραστηριοτήτων. 

5. Καμπύλες οικονομικής ροής έργου  

6. Προγραμματισμένο και πραγματοποιημένο ποσοστό προόδου για το σύνολο του έργου. 

Εφόσον ο Ανάδοχος προβλέπει ότι είναι πιθανόν να επέλθουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις οι οποίες 

θα έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης τυχόν μελλοντικών δραστηριοτήτων εντός του 

χρονικού διαστήματος (ή των χρονικών διαστημάτων) που προβλέπεται για αυτές στο Α.Π.Κ.Ε. θα 

υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, λεπτομερή στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο ο Ανάδοχος 

σχεδιάζει να ξεπεράσει οποιεσδήποτε τέτοιες αναμενόμενες μελλοντικές καθυστερήσεις και εφόσον 

στις Εργασίες έχουν εμφανιστεί ελαττώματα, λεπτομερή στοιχεία των χρόνων κατά τους οποίους θα 

εκτελεσθούν οι εργασίες αποκατάστασης για τη διόρθωση των ελαττωμάτων αυτών, ώστε να 

διασφαλισθεί η τήρηση του Προγράμματος Εργασιών. 

13.8. Α.Π.Κ.Ε. Αντιμετώπισης Καθυστερήσεων 

Εάν σε οποιοδήποτε Ε.Π.Κ.Ε. εμφανιστεί έστω και μία δραστηριότητα που ανήκει στην κρίσιμη 

διαδρομή να καθυστερεί σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα περισσότερο των (20) είκοσι ημερολογιακών 

ημερών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει ένα αναθεωρημένο Α.Π.Κ.Ε. στο οποίο θα φαίνεται 

με ποιον τρόπο ο Ανάδοχος θα επιταχύνει τις εναπομείνασες δραστηριότητες ώστε να εξαλειφθεί η 

καθυστέρηση και να επιτευχθούν οι στόχοι των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών, καθώς και του 

πέρατος του έργου. 

Το αναθεωρημένο Α.Π.Κ.Ε θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία..  Κάθε φορά 

που θα υπάρχει λόγος σύνταξης ενός τέτοιου διαγράμματος η υποβολή του θα διέπεται από τις διατάξεις 

της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών Συμβατικών Τευχών που διέπουν και την αρχική υποβολή του 

Α.Π.Κ.Ε. 

13.9. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 609/85 οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την υπογραφή 

της εργολαβικής Σύμβασης. 

13.10. Αναπροσαρμογές του προγράμματος εγκρίνονται μόνον όταν μεταβληθούν οι ποσότητες των 

εργασιών εφόσον ζητηθεί τούτο από την Υπηρεσία ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 4 

του Ν 1418/84. 
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ΑΡΘΡΟ 14. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου – Απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου 

I. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου  

14.1. Γενικά - Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, όσον αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή 

Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), όπως προκύπτουν από την Απόφαση της ΓΓΔΕ /ΥΠΕΧΩΔΕ 

με αριθμό ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265/18-10-2000 Τεύχος Β' ) του ΥΠΕΧΩΔΕ για 

«Εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ) στα Δημόσια Έργα και Μελέτες» και τις 

αντίστοιχες Αποφάσεις:  (αρ. ΔΙΠΑΔ /οικ/611/24-07-2004 Απόφαση υφυπ. ΠΕΧΩΔΕ με θέμα : 

‘’Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και της έγκριση Προγράμματος 

Ποιότητας Έργου’’ και αρ. ΔΙΠΑΔ /οικ/501/01-07-2003 Απόφαση υφυπ. ΠΕΧΩΔΕ με θέμα : ‘’Οδηγίες 

υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και της έγκριση Προγράμματος Ποιότητας 

Μελέτης) καθώς και από τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς γενικά για θέματα ποιότητας, που 

θέτουν τα Τεύχη Δημοπράτησης της Παρούσας Σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τα παραπάνω είναι υποχρεωμένος, είτε έχει πιστοποιηθεί αναφορικά  με 

κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, να συντάξει Πρόγραμμα Ποιότητας 

Έργου και να το υποβάλλει σε τρία αντίτυπα τουλάχιστον, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, εντός 20 

ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εφόσον διαπιστώσει ότι το Π.Π.Ε δεν είναι συντεταγμένο σύμφωνα με τα 

Συμβατικά Τεύχη, το επιστρέφει (με τις παρατηρήσεις της) για διόρθωση και επανυποβολή. Το Π.Π.Ε 

ελέγχεται και εγκρίνεται σε συνεργασία με την Προϊσταμένη Αρχή εντός 10 ημερολογιακών ημερών.  

Σε περίπτωση επανειλημμένης υποβολής η προθεσμία νοείται από την τελευταία υποβολή. Ένα 

αντίγραφο του εγκεκριμένου Π.Π.Ε. επιστρέφεται στον Ανάδοχο και τα υπόλοιπα δύο παραμένουν στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

Καμία πληρωμή δεν θα γίνει εάν το Π.Π.Ε δεν υποβληθεί και εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Σκοπός της εφαρμογής ενός Προγράμματος Ποιότητας στην συγκεκριμένη εργολαβία είναι να 

εξασφαλιστεί η υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος με την παρούσα Σύμβαση, 

έναντι του ΚτΕ, σχετικά με τον χρόνο, το κόστος και την προδιαγεγραμμένη ποιότητα μελέτης, 

κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 

Το Π.Π.Ε θα εκπονηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο ISO 10005:1995 ή σε κάποιο από τα 

διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας (π.χ. ISO 9001 -2000), θα είναι σύμφωνο με τα συμβατικά τεύχη 

και θα θεωρηθεί ως Συμβατικό στοιχείο και θα ληφθεί σαν βάση. 
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Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, εκτείνονται τόσο στην ανάπτυξη 

από τον Ανάδοχο ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance - Q.Α) που θα έχει 

σχεδιαστεί ήδη πριν την έναρξη του έργου, όσο και στον Έλεγχο Ποιότητας (Quality Control - Q.C) του 

συγκεκριμένου έργου καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του.  

Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του έργου (Μελέτες, Κατασκευή, συντήρηση) και αφορά 

τόσο στο παραγόμενο προϊόν (όλα τα τμήματα του έργου), στην περιγραφή και εφαρμογή των 

απαιτούμενων μεθόδων με τις οποίες εκτελούνται οι διάφορες εργασίες όσο και στον χρησιμοποιούμενο 

εξοπλισμό ή  τα ενσωματούμενα υλικά. 

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης ποιότητας από τον Ανάδοχο, έχει σκοπό να παρέχεται στον 

ΚτΕ η μέγιστη δυνατή πληροφόρηση ότι το παραγόμενο έργο (εργασίες, μελέτες, κλπ.) θα ικανοποιεί 

τις δεδομένες και προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις ποιότητας. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει με σύμφωνη γνώμη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ένα Διπλωματούχο 

Μηχανικό επί τόπου του έργου, κατάλληλων προσόντων και εμπειρίας, υπεύθυνο για τα θέματα 

Διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου, καθώς και τον Αναπληρωτή του. 

Ο καθορισμός των οποιωνδήποτε στοιχείων και Οδηγιών Εκτέλεσης των εργασιών, που προβλέπεται 

από τα Συμβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επί μέρους εργασιών που συνθέτουν το 

έργο. Έστω και αν δεν ορίζεται σαφώς στα Συμβατικά Τεύχη ή στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, 

κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και άμεμπτη 

εμφάνισή του, όσο και ως προς την εναρμόνισή του με τα λοιπά τμήματα του έργου και να πληρεί το 

σκοπό που προορίζεται να εξυπηρετήσει. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισμούς με μέριμνα και δαπάνες 

του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συμβατότητά τους προς τις απαιτήσεις των 

Συμβατικών Τευχών. 

Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και 

προκατασκευασμένων στοιχείων, ελαττωμάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της συντήρησης 

ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 του Ν 1418/84.  

Σε περίπτωση απαίτησης από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία πρόσθετων ελέγχων των προδιαγραφών καθώς 

και σε περίπτωση διαφωνιών ως προς τα αποτελέσματα ελέγχων ο Κύριος του Έργου διατηρεί το 

δικαίωμα να ορίζει κατάλληλο εργαστήριο για τους ελέγχους αυτούς. Οι δαπάνες αυτών των ελέγχων 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για τους εργαστηριακούς ελέγχους και δοκιμασίες, 
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είναι και η συνεργασία με  το Κ.Ε.Δ.Ε. ή με άλλα διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια που θα 

χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο μετά την έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης . 

Αν η διεξαγωγή μερικών ελέγχων μπορεί να γίνει μόνο στο εξωτερικό, ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με 

όλα τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των εκπροσώπων της Επίβλεψης, που θα επιθεωρήσουν αυτούς 

τους ελέγχους. 

Εκτός από τον έλεγχο ποιότητας που θα διενεργεί ο Ανάδοχος σε όλες τις φάσεις της εργολαβίας, ο ΚτΕ 

διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί Έλεγχο Ποιότητας (Q.C) των υλικών, του εξοπλισμού των 

κατασκευών κ.λ.π και έλεγχο του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Q.Α), στον βαθμό και με τον 

τρόπο που θα κρίνει αναγκαίο.  

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφ' όσον ζητηθεί η συνδρομή του, να διαθέτει χωρίς 

πρόσθετη αποζημίωση το απαιτούμενο εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό, ή και τον απαραίτητο 

μηχανικό εξοπλισμό για τη διενέργεια διαφόρων ελέγχων ή δοκιμασιών (π.χ τοπογραφικά όργανα, 

συσκευές επί τόπου ελέγχων κλπ.) σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τα έξοδα όλων των 

παραπάνω αναφερομένων ελέγχων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Το ΠΠΕ θα πλαισιώνεται από τα απαραίτητα «Υποστηρικτικά Έγγραφα - Στοιχεία» (Οδηγίες 

Εργασιών, Οδηγίες Ελέγχου Εργασιών, Μεθοδολογίες κατασκευής, Φύλλα Ελέγχου Εργασιών ή Δελτία 

ποιότητας Εκτελούμενων Εργασιών και χρησιμοποιούμενων υλικών κλπ.) για την τεκμηρίωση και 

εφαρμογή του. Το περιεχόμενο αυτών των υποστηρικτικών εγγράφων θα συμφωνείται και θα 

εγκρίνεται από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία για λόγους ομοιομορφίας, ευκολίας ελέγχου και δυνατότητας 

γρήγορης αξιοποίησής τους. 

14.2. Ορολογία  «Προγράμματος Ποιότητας Έργου» 

Οι χρησιμοποιούμενοι όροι, σχετικά με το «Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου», νοούνται κατά τον 

ακόλουθο τρόπο : 

1. Ποιότητα Τεχνικού έργου : Είναι η συμμόρφωση του παραγόμενου μέσω της εργολαβίας 

Τεχνικού Έργου με τις προκαθορισμένες (από τις Μελέτες, Συμβατικά Τεύχη, Πρότυπες και λοιπές 

Τεχνικές Προδιαγραφές, Νομοθεσία) απαιτήσεις του ΚτΕ που έχουν σχέση με την έντεχνη κατασκευή, 

αντοχή, την ανθεκτικότητα, τη οικονομία, τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την αισθητική και τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. 

2. Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας: Η οργανωτική δομή, οι ευθύνες, οι διαδικασίες, οι 

διεργασίες, οι καταγραφές, οι πόροι και τα μέσα που θα εφαρμόσει και με τα οποία θα τεκμηριώσει και 

λειτουργήσει ο Ανάδοχος για να μπορέσει να υλοποιηθεί η προαναφερθείσα πολιτική ποιότητας. 
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3. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου : Είναι το έγγραφο στο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές 

και τα μέσα για την ποιότητα καθώς και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων, που θα χρησιμοποιήσει ο 

Ανάδοχος στην συγκεκριμένη Εργολαβία. 

4. Διαδικασία:   Είναι έγγραφο/α που περιγράφει /ουν (προδιαγράφει /ουν) τον τρόπο εκτέλεσης 

μιας δραστηριότητας που επηρεάζει την ποιότητα του έργου. 

5. Επιθεώρηση Ποιότητας:  Συστηματική και ανεξάρτητη εξέταση (καταγραφή) προκειμένου να 

προσδιοριστεί κατά πόσο οι χρησιμοποιούμενες δραστηριότητες για την ποιότητα και τα αποτελέσματα 

που προκύπτουν από αυτές, είναι σύμφωνα με τα σχεδιασθέντα και τα προδιαγεγραμμένα, 

εφαρμόζονται αποτελεσματικά και είναι κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων της ποιότητας. 

6. Μη συμμόρφωση:  Η μη ικανοποίηση των καθορισμένων απαιτήσεων. 

7. Σημείο ελέγχου:  Χαρακτηριστικό σημείο της κατασκευαστικής διαδικασίας που απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας και στο οποίο ελέγχεται η ικανοποίηση 

των προκαθορισμένων απαιτήσεων. 

8. Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου:  Σημείο Ελέγχου για το οποίο ο ΚτΕ έχει ενημερωθεί εγγράφως ότι 

πρόκειται να διενεργηθεί εσωτερικός έλεγχος για την ικανοποίηση των προκαθορισμένων απαιτήσεων. 

9. Σημείο Ελέγχου με αναμονή έγκρισης (η Σημείο Στάσης): 

Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου, για το οποίο η έγκριση και αποδοχή των αποτελεσμάτων ελέγχου από τον 

ΚτΕ, είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση των εργασιών. 

14.3. Περιεχόμενα ΠΠΕ 

Το ΠΠΕ έχει το χαρακτήρα εσωτερικού κανονιστικού εγγράφου της Εργολαβίας και πρέπει να παρέχει 

όλα τα εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων προόδου του 

έργου, τεκμηρίωσης της ποιότητας των εκτελεσμένων εργασιών, των υλικών και των αποτελεσμάτων 

των ελέγχων και αρχειοθέτησής τους. 

Το ΠΠΕ ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών, περιγράφει τις 

φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, περιλαμβάνει τους πόρους και τις 

μεθοδολογίες κατασκευής του έργου, είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το Χρονοδιάγραμμα του έργου, 

καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου, καθορίζει τις επί μέρους ευθύνες, τα σημεία 

προς επιθεώρηση και έγκριση και τις μεθόδους αναφοράς, καθορίζει τον τρόπο και λεπτομέρειες 

διαχείρισης, συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατασκευής και ελέγχων ώστε να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. 

Το ΠΠΕ που θα παραδοθεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι 
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περιοριστικά: 

1. Σύντομη περιγραφή έργου (ιστορικό, γενικά τεχνικά στοιχεία, κρίσιμα στοιχεία έργου) 

2. Συμβατικά Στοιχεία έργου και Διαδικασίες ελέγχου της Σύμβασης απ' τις οποίες θα 

διασφαλίζεται η δυνατότητα του Αναδόχου να ανταποκρίνονται στις Συμβατικές του 

υποχρεώσεις.  

3. Διαίρεση του έργου σε υποέργα (τμήματα, φάσεις, μέτωπα εργασίας, διακεκριμένα και αυτοτελή 

αντικείμενα, επί μέρους εργασίες). 

4. «Πίνακα Παραδοτέων Έργου», όπου αναφέρονται οι μελέτες, στοιχεία και λοιπές υποχρεώσεις 

που αφορούν σύνταξη και υποβολή εγγράφων, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στα Συμβατικά 

Τεύχη ή σε τυχόν πρόσθετες εντολές, ταξινομημένα κατά είδος και χρονολογική σειρά. 

5. Οργανόγραμμα Διοίκησης της Εργολαβίας 

6. Περιγραφές καθηκόντων και αρμοδιοτήτων για κάθε θέση που προβλέπεται στο οργανόγραμμα. 

7. Καθορισμός των απαραίτητων πόρων (προσωπικό, υλικά, εξοπλισμός) για την ολοκλήρωση του 

έργου. 

8. Μεθοδολογίες κατασκευής ειδικών εργασιών, σε συσχετισμό με τα αναγραφόμενα στα λοιπά 

τεύχη δημοπράτησης. 

9. Υποστηρικτικά έγγραφα δηλαδή "Διαδικασίες ποιότητας" (αν απαιτηθούν) και "Οδηγίες 

εργασιών" που θα αναφέρονται σε πίνακα με τίτλο "Πίνακας Διαδικασιών / Οδηγιών εργασίας". 

10. Διαδικασία λειτουργίας εργαστηρίων και ελέγχου /διακρίβωσης εξοπλισμού ελέγχων και 

δοκιμών σύμφωνα με κανονισμούς και προδιαγραφές. 

11. Σημεία Ελέγχου στα οποία ελέγχεται η συμμόρφωση με τα συμβατικά στοιχεία, οι υπεύθυνοι 

ελέγχου, τα έντυπα ελέγχου κ.λ.π. Συμπληρώνεται «Πίνακας Σημείων Ελέγχου». 

12. Διαδικασίες   Αναφοράς   και   διαχείρισης   περιπτώσεων   Μη Συμμόρφωσης και επακόλουθων 

διορθωτικών ενεργειών. 

13. Διαχείριση Κινδύνου. Συμπληρώνεται «Πίνακας Αναγνώρισης / Διαχείρισης Κινδύνου», με 

βάση την εμπειρία από άλλα έργα και τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου, στον οποίο 

αναγράφονται οι πιθανοί κίνδυνοι και προτεινόμενες δράσεις για την ομαλή εκτέλεση της 

Σύμβασης. 

14. Διαδικασίες ελέγχου εγγράφων και τήρησης και διαχείρισης αρχείων και ιχνηλασιμότητας όλων 

των προαναφερθέντων εγγράφων στοιχείων. 
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14.4. Πρόγραμμα Ελέγχου Δοκιμών Έργου  (Π.Ε.Δ.) 

Το Π.Ε.Δ.  είναι μέρος του ΠΠΕ, θα αναφέρεται στο σύνολο των ελέγχων που θα απαιτηθούν στο έργο  

και θα περιλαμβάνει : 

α. Όλες τις λεπτομέρειες των διαδικασιών και μεθόδων δειγματοληψίας, δοκιμών, και ελέγχων 

(υλικών - εργασιών -εξοπλισμού). 

β. Συσχετισμό με τις σχετικές προδιαγραφές. 

γ. Χρονικό καθορισμό των δραστηριοτήτων (που  θα είναι σύμφωνος με το χρονοδιάγραμμα του 

έργου) σχετικά με: 

1. τις Δειγματοληψίες 

2. τους ελέγχους / τις δοκιμές 

3. τις εγκρίσεις από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 

4. την υποβολή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία των αποτελεσμάτων (ελέγχων / δοκιμών υλικών και 

κατασκευών) και των υπαρχόντων πιστοποιητικών ποιότητας/ καταλληλότητας υλικών και 

ετοίμων προϊόντων. 

δ. Τα εργαστήρια  ελέγχου και τους υπεύθυνους διεξαγωγής των ελέγχων. 

ε. Κάθε άλλη απαραίτητη για την Διευθύνουσα Υπηρεσία πληροφορία. 

14.5. Αρχεία ελέγχου - Διαχείριση αρχείων επιθεώρησης, δοκιμών και ελέγχων 

Όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων θα καταγράφονται σε Πρακτικό που θα συντάσσεται και θα 

αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, συνιστούν δικαιολογητικά 

των ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών και θα είναι στη διάθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας άμεσα 

και οπωσδήποτε πριν την υποβολή κάθε μηνιαίας Πιστοποίησης εργασιών.  

Η παρακολούθησή τους μπορεί να γίνει και με μηχανογραφημένο σύστημα του Αναδόχου που θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

II. Απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου 

1. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών θα είναι σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του 

έργου καθώς και της εγκυκλίου Δ17α/02/71/Φ13/29-11-94 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ για την εφαρμογή 

του Π.Δ.334/1994 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών» όπως ισχύει σήμερα. 
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2. Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη γιατί 

αυτός είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών 

και την κατασκευή του έργου καθώς και για την ασφάλεια της κατασκευής για την οποία είναι ο 

μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος. 

ΑΡΘΡΟ 15. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων – Μητρώο του Έργου  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, 

Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή 

και την ασφάλεια των εργαζομένων.  

Α. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται μερικές σχετικές διατάξεις: 

Το Π.Δ. 22-12-33 (ΦΕΚ 406 Α/ 33) και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/78 "Περί ασφαλείας εργατών 

και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων" 

Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίας ασχολουμένων 

μισθωτών"  

Η Υ.Α. ΒΜ5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) "Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός 

κατοικημένων περιοχών" (αφορά  μόνο τις οδοποιίες και την αποχέτευση) 

Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών" 

Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 

οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού" 

Η Υ.Α. ΒΜ5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) "Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός 

κατοικημένων περιοχών" (αφορά  μόνο τις οδοποιίες και την αποχέτευση) 

Ο Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) "Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις 

ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ." 

Ο Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) "Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων" 

Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 

εργασίας" 

Το Π.Δ. 225/89 (ΦΕΚ 106Α/89) "Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στα υπόγεια έργα" 

Το Π.Δ. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α/90 ) "Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων" 

Το Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε συμμόρφωση 
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με την οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ". 

Το Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση απ' τους 

εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/ 

656 /ΕΟΚ". 

Το Π.Δ. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) "Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον χειρωνακτικό 

χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ ΕΟΚ". 

Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) "Προστασία των εργαζομένων απ' τους κινδύνους που συνδέονται με 

την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 

90/340/ΕΟΚ". 

Το Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή / και υγείας 

στην εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58 / ΕΟΚ". 

Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) "Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ ΕΟΚ". 

Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α796) "Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ". 

Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) "Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά 

ή κινητά  εργοτάξια  έργων", σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ. 

Η υπ' αριθμ. 433/2000 (ΦΕΚ 176 Β/22-09-00) Υπουργική Απόφαση που αφορά την "Καθιέρωση ΦΑΥ 

ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημοσίου Έργου" 

Η υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-02 (ΦΕΚ 16Β/14-01-03) Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ που αφορά την 

"Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ 

και ΦΑΥ)" 

Η υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502 (ΦΕΚ 946/09-07-03) Υπουργική Απόφαση που αφορά  την  

"Προδιαγραφή σήμανσης εκτελουμένων έργων" 

 

Με βάση την εγκύκλιο 27 , αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ / οικ / 369 , στο παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων , προστίθεται το παρακάτω κείμενο σχετικά με τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας 

στο εργοτάξιο : 
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Απαιτούμενα μέτρα Ασφάλειας και Υγείας στο 

Εργοτάξιο*. 
 

 

 

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 : 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 αναπροσαρμογές 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 διευκολύνει 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 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). 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
*  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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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 : 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.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ 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). 

 

 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 

305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/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 (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας) , αποσκοπεί στην πρόληψη και στον 
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περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη 
που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια  κατασκευής του έργου. 

 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ (Φάκελλος Ασφάλε ιας  κα ι  Υγε ίας)  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 κατασκευή. 
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 
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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 αντίγραφό 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 : 

 

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. 
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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 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 Εργασίας και συμπληρώνεται από τους 
επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους 
υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα 
αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 
επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ),   Ν.1396/83 (αρ. 8) και την 
Εγκύκλιο 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 
σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται  και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης 
του ατυχήματος. 
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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 : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 

 

 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του 
εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων 
ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους 
εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : 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 : ΠΔ 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 & 
επικίνδυνων   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 : 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 
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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. οικ.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 
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 : 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). 
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ε.  Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : 

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 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 ) : 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 συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την 
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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,  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 ). 

 

 

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 Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ 
αρ.οικ.16289/330/99. 
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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 παραρτ. 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 ναυπηγημάτων 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). 

 

Β.  Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ). 

(σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προαναφερθείσης απόφασης ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-02 (ΦΕΚ 16Β/14-

01-03) Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ) 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος 

στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται οι εξής : 

1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

2 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 

σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις 

υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και γιατρού 

Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν.1568/85, Π.Δ17/96, Π.Δ 

305/96, Π.Δ294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και του συντονιστή 

14REQ002348815 2014-10-20



ΕΣΥ : Κατασκευή μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμαρουσίου 

Σελ 32 από  65  

ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και 

κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρμόδιο Κ.Ε.Π..Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη 

των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, 

μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαμβανομένης της εκτίμησης του 

εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με 

εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ95/99, ΠΔ17/96) από το Υπουργείο 

Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου 

(ΕΞ.Υ.Π.Π.). 

3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ. 

4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 

5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για : 

 Αναφορά ατυχήματος, 

 Διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας, 

 Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, 

 Χρήση μέσων ατομικής προστασίας, 

 Εκπαίδευση προσωπικού, 

 Ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων. 

6 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από τη 

νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής. 

7 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων. 

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

μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή 

το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την 

επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 

τεκμηριώνονται γραπτά. 

8 Άλλες προβλέψεις. 

 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο 

Κ.Ε.Π.Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε 

 Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ 

 Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από  όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο 

 Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το συντονιστή ΑΥΕ και τους 

υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 
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9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ 

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

του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα 

Α.Υ.Ε και να συντάξει το τελικό ΦΑΥ. 

Το Σ.Α.Υ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εμπεριέχονται 

οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου και ΚτΕ ενημερωμένος ώστε 

να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν 

έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός 

υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το Δημόσιο. 

Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής : 

9.1 Γενικά 

 Είδος έργου και χρήση αυτού 

 Σύντομη περιγραφή του έργου 

 Ακριβής διεύθυνση του έργου 

 Στοιχεία του κυρίου του έργου 

 Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 

9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και  τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 

9.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 

9.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών. 

9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι 

ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά 

την εργασία σε ύψος. 

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

εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 

9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας 

κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ. 
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Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 

Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου 

Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον 

απορρέοντες κίνδυνοι. 

9.11 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να  αποφευχθούν. 

9.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την 

πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του 

άρθρου 12 του Π.Δ 305/96). 

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

9. Α Γενικά :  

 Είδος έργου και χρήση αυτού 

 Ακριβή διεύθυνση του έργου 

 Αριθμό αδείας 

 Στοιχεία του κυρίου του έργου 

 Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει το ΦΑΥ. 

9. Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου :  

 Τεχνική περιγραφή του έργου 

 Παραδοχές μελέτης 

 Τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» 

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

υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. 

εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθορισμού κ.λ.π.. 

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

εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κ.λ.π.) 

στην πυρασφάλεια κ.λ.π. 

9.Δ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

Τo ανωτέρω περιλαμβάνει : 

 Τον κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου 

από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν 
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στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει 

σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

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

χρήσης του ακινήτου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε 

συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π. 

 Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική 

συντήρηση του έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου 

και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Δ/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την 

ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 

Γ. Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας, αναφέρονται 

παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένα σημεία της Νομοθεσίας: 

α. Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 

Υπηρεσίας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα απαιτούμενα 

κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας ( Μ.Α.Π ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

συλλογικής προστασίας.  

Ενδεικτικά τα Μ.Α.Π θα είναι, προστατευτικά κράνη, υποδήματα ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, 

φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά 

γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά, και καπέλα ηλίου,  και (2) δύο  κουτιά πρώτων βοηθειών 

για το εργοτάξιο, μάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης,  αναπνευστικές συσκευές τύπου 

SCBA, κ.λ.π. 

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων ή 

φωτεινών σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων,  καθώς και 

προειδοποιητικών και συμβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τους 

κινούμενους στους χώρους των εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ' 

αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με 

πόσιμο νερό, φωτισμό, αερισμό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να 

εξασφαλίσει μέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. 

Δ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαϊών στις 

εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο περιβάλλον. 
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Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

α. Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 

β. Να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισμό ( αποψίλωση) των χώρων από τα πάσης φύσεως 

εύφλεκτα  υλικά  και αντικείμενα.  

γ. Να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πύρας κοντά σε εύφλεκτα 

αντικείμενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του 

εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα. 

Ε. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις εκσκαφές και τη χρήση εκρηκτικών ο Ανάδοχος οφείλει να 

λαμβάνει υπόψη του τουλάχιστον τα κάτωθι: 

α. Ουδεμία  εργασία  εκσκαφής θα πραγματοποιείται από τον Ανάδοχο αν πρωτίστως ο ίδιος δεν 

έχει συνεργασθεί με τους αρμόδιους φορείς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ) προκειμένου να 

επισημανθούν – απομονωθούν τα πάσης φύσεως δίκτυα ΟΚΩ. 

β. Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών. 

ΣΤ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των  

εργαζομένων σε θέματα όπως: 

α. Εκπαίδευση προσωπικού 

β. Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία 

γ. Ενημέρωση με γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών και τους 

τρόπους προστασίας από αυτούς  

δ. Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας έναντι πάσης 

φύσεως θεομηνιών και φωτιάς  

ε. Εκπόνηση και τήρηση προγράμματος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις εργασίας για την 

πιστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας από τους εργαζομένους  

στ. Καταλληλότητα  εξοπλισμού – συντήρηση - αντικατάσταση φθαρμένου υλικού  

ζ. Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας της εργασίας 

Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η 

υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρμοδίων μηχανικών, συντονιστών / τεχνικών ασφαλείας και 

ιατρών εργασίας, των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για 
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θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε 

περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί προλήψεως 

ατυχημάτων. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε  (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του 

συμφωνητικού να καταθέσει στην Επίβλεψη τεύχος στο οποίο θα περιλαμβάνεται το Σχέδιο Ασφάλειας 

και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου που 

αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 και τα προαναφερθέντα. Στο τεύχος αυτό θα 

περιλαμβάνονται και βεβαιώσεις αναθέσεως καθηκόντων των απαιτούμενων για το έργο Συντονιστών / 

Τεχνικών Ασφαλείας  και Ιατρών εργασίας (για εργοτάξια άνω των 50 εργαζομένων). 

 

Ακόμη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμα προς έλεγχο από τους αρμόδιους κρατικούς και μη φορείς 

τα θεωρημένα ή μη βιβλία που απαιτεί η νομοθεσία: 

• Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας  (Υπ. Απόφαση 130646/84 ΦΕΚ 154 Β /19-3-84) 

• Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας  ή και   Ιατρού Εργασίας  

Είναι ευνόητο ότι ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών των παραγόντων του Αναδόχου του 

Έργου, τυχόν υπεργολάβων, επιβλεπόντων μηχανικών αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων θα 

γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ζ. Μητρώο του έργου 

Συμπληρωματικά προς τα αναφερόμενα στα πιο πάνω κείμενα διευκρινίζεται ότι η σύνταξη του 

Μητρώου των έργων θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο 

κυρίως όσον αφορά  την παρουσίαση των στοιχείων του έργου σε σύγχρονη ηλεκτρονική μορφή. 

Πάντως σε κάθε περίπτωση το «Μητρώο του Έργου» πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα: 

1. Πίνακα απογραφής, που θα εμφανίζει περιληπτικά τα επί μέρους έργα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμού 

κτλ. που συγκροτούν το όλο το Έργο 

2. Πλήρη σειρά «as built» των σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά εφαρμόστηκαν.  

3. Τεύχος στοιχείων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους 

4. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων (γεωτεχνικές έρευνες, 

γεωλογικές έρευνες και μελέτες) 

5. Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου με αντίγραφα όλων των 

14REQ002348815 2014-10-20



ΕΣΥ : Κατασκευή μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμαρουσίου 

Σελ 38 από  65  

αντιστοίχων πιστοποιητικών του(ων) Οίκου(ων) Ποιοτικού Ελέγχου . 

6. Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, των 

δυσκολιών κλπ. 

7. Το φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το 

σύνολο του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Τα στοιχεία του Μητρώου του έργου αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους θα συνταχθούν στα 

Ελληνικά και θα υποβληθούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα.. 

Τα κείμενα θα είναι δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα σε τεύχη. Η όλη διαδικασία σύνταξης και 

υποβολής του Μητρώου θα συμφωνηθεί με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα είναι συμβατή με το 

εφαρμοζόμενο από τον Ανάδοχο σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και το Πρόγραμμα Ποιότητας του 

Έργου.  

Όλα τα στοιχεία του Μητρώου του Έργου θα παραδοθούν και σε ψηφιακή μορφή. 

Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και νοούνται συμβατικά 

ότι περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές του Τιμολογίου. 

Η ολοκλήρωση και η παράδοση του Μητρώου Έργου στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνει 

μετά το τέλος των εργασιών. Σε περίπτωση μη υποβολής του θεωρείται ότι η εργολαβία δεν έχει 

περατωθεί και επομένως δεν θα  εκδίδεται Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών. 

Παράλειψη υποβολής των στοιχείων Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη μη υπογραφή της, κατά την 

παρ. 4 του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/85, τελικής επιμέτρησης. Επί πλέον θα συνεπάγεται την σύνταξη 

και εκτύπωσή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και σε αυτή την 

περίπτωση η πρόσθετη ποινική ρήτρα θα είναι ίση με το τρία τοις χιλίοις (3%ο) της τελικής δαπάνης του 

έργου, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Η. Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 

απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν 

κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. Διεύθυνση του έργου από τον Ανάδοχο 

16.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία την έδρα της 
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επιχείρησης του, με ακριβή διεύθυνση του, καθώς και τον αντίκλητο του σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 26, παρ.4 του Π.Δ, 609/85 καθώς και του άρθρου 35 του ιδίου Π.Δ. και του σχετικού άρθρου 

της Διακήρυξης. 

16.2 Το βραδύτερο σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, θα συστήσει 

γραφείο εργοταξίου, που θα διατηρήσει σε όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου και μέχρι την 

προσωρινή παραλαβή. Στο εργοταξιακό γραφείο θα προβλεφθούν  δύο θέσεις εργασίας για χρήση από 

τους μηχανικούς της Επίβλεψης. 

16.3 Με την υπογραφή της σύμβασης ή το αργότερο εντός δεκαπέντε (15)  ημερολογιακών ημερών, ο 

Ανάδοχος θα υποβάλλει στη Υπηρεσία για έγκριση το οργανόγραμμα διοίκησης του εργοταξίου του με 

τα ονόματα των υπευθύνων για κάθε θέση καθώς και τα βιογραφικά τους. 

16.4 Ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου (Εργοταξιάρχης) θα είναι έμπειρος διπλωματούχος 

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π ή άλλης ισότιμης Σχολής 10ετούς τουλάχιστον κατασκευαστικής πείρας 

σημαντικών παρόμοιων έργων που θα διορισθεί από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μη δώσει 

την έγκρισή της για τον προτεινόμενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν 

έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. 

Ο Εργοταξιάρχης θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του από το 

εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε λόγους που έχουν σχέση με το υπόψη έργο. 

Ο Εργοταξιάρχης θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα 

του εργοταξίου περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή 

παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, 

που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του Έργου (παραλαβές, φύλλα ελέγχου εργασιών, 

επιμετρήσεις, ημερολόγια, κλπ.). 

Ο Εργοταξιάρχης είναι αρμόδιος για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη 

και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφαλείας των εργαζομένων στο έργο, καθώς 

και κάθε τρίτου.   

Γι' αυτό ο εργοταξιάρχης πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία με την υποβολή του οργανογράμματος, 

υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του.  

Επίσης ο Ανάδοχος θα  δηλώσει το Μηχανικό που θα είναι εξουσιοδοτημένος να αναπληρώνει τον 

εργοταξιάρχη Μηχανικό, όταν απουσιάζει. μαζί με δήλωση του Μηχανικού με την οποία να αποδέχεται 

το διορισμό του και τις ευθύνες του.  

16.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να στελεχώσει το εργοταξιακό Γραφείο με ειδικευμένους και 
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έμπειρους διπλωματούχους μηχανικούς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έργου. Ανάλογα με 

την φάση κατασκευής και για κάθε τμήμα της κατασκευής θα υπάρχει υπεύθυνος διπλωματούχος 

Μηχανικός αντίστοιχης ειδικότητας (Πολιτικός Μηχ/κός, Ηλεκτρομηχανολόγος , Συγκοινωνιολόγος, 

Αρχιτέκτων). Το ως άνω προσωπικό θα πρέπει να ομιλεί, να διαβάζει και να γράφει άριστα την 

ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχουν μόνιμα τεχνικοί διερμηνείς για τον καθένα.  

Για την έγκριση των παραπάνω προτεινομένων Μηχανικών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία 

όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία που θα αφορούν στα προσόντα και 

στην πείρα τους. Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να μην εγκρίνει τους προτεινόμενους από τον 

Ανάδοχο Μηχανικούς αν θεωρήσει ότι δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα και πείρα, ή δεν είναι 

κατάλληλοι για τις αντίστοιχες θέσεις. 

16.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να δηλώσει και το υπόλοιπο τεχνικό προσωπικό (Μηχανικού 

Π.Ε, μηχανικούς Τ.Ε., Εργοδηγούς κλπ) 

16.7 Το προσωπικό του Εργοταξίου  που χρειάζεται για τη διεύθυνση και παρακολούθηση του έργου, 

θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ζητηθεί. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να υποβάλει επίσης κατάσταση με τα ονόματα των προσώπων  καθώς και τα τηλέφωνά τους. 

Ο επί τόπου του έργου εκπρόσωπος του Αναδόχου, όπως επίσης και οι τεχνικοί υπάλληλοι που θα 

συμμετέχουν στη Διεύθυνση και την παρακολούθηση του έργου, θα πρέπει να οριστούν εγγράφως και 

να γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία. Επίσης θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι από τον Ανάδοχο για 

την υπογραφή των επί τόπου παραλαμβανομένων αφανών εργασιών, επιμετρητικών στοιχείων, 

πρωτοκόλλων δοκιμών κ.λ.π. 

16.8 Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον 

διορισμό οποιουδήποτε από το προσωπικό του Αναδόχου οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον 

απομακρύνει και να τον αντικαταστήσει με άλλον του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην 

έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

16.9 Η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, όταν 

κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

16.10 Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι χρησιμοποιούμενοι από τον Ανάδοχο υπεργολάβοι θα πρέπει να 

εγκρίνονται από την Επίβλεψη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Επίβλεψη και να υποβάλει 

ότι πληροφοριακά στοιχεία  ζητηθούν  άλλως δεν θα πιστοποιούνται οι εργασίες που εκτελούνται από 

μη εγκεκριμένους υπεργολάβους.  

16.11 Σε ότι αφορά τις υπεργολαβίες ισχύει το άρθρο 7 του Ν.3263/04 
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ΑΡΘΡΟ 17. Επίβλεψη 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους 

εντεταλμένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των πάσης 

φύσεως συμβούλων της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει 

και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, 

εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό 

της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ. 

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που 

προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κλπ, ούτε 

μειώνει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της 

Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. 

Η επίβλεψη του έργου θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά στη τήρηση των Συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος κάθε υλικού και εργασίας, δοκιμές, 

πλήρης έλεγχος εφαρμογής της οριστικής μελέτης όπως  θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, αυστηρή 

τήρηση χρονοδιαγράμματος κ.λ.π.) 

ΑΡΘΡΟ 18. Μελέτες του Έργου (θα προσαρμοστεί για κάθε κατηγορία έργου) 

Οι μελέτες που υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

Με την υπογραφή της Σύμβασης θα παραδοθούν στον Ανάδοχο όλες οι διαθέσιμες για την κατασκευή 

του έργου Μελέτες. 

Οι διαγωνιζόμενοι συνιστάται, για  περισσότερη αξιοπιστία των διατιθεμένων στοιχείων να προβούν 

και σε δικές τους έρευνες εδάφους – υπεδάφους κ.λ.π. Η έκταση των ερευνών εναπόκειται στην κρίση 

των Διαγωνιζομένων. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει τις παρακάτω μελέτες και να λάβει όλα τα στοιχεία που 

είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου : 

1. Μελέτη σήμανσης και ασφάλισης της περιοχής του έργου σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής. 

2. Την αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους και την παράδοση των στοιχείων στην 

Υπηρεσία. Η υποβολή θα γίνεται σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή. 

3. Τη μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας και της μελέτης εκτροπών της κυκλοφορίας κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής των έργων. 
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4. Ειδικές μελέτες που προβλέπονται στα Τ.Σ.Υ (μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες σύνθεσης 

ασφαλτομιγμάτων). 

5. Τις οποιοσδήποτε αποτυπώσεις μελέτες κ.λ.π. απαιτηθούν για τη μεταφορά τυχόν δικτύου ΟΚΩ 

(γραμμών τηλεφώνων, ύδρευσης, άρδευσης, ηλεκτρικού, αερίου κ.λ.π) ώστε να εκτελείται 

απρόσκοπτα το έργο. 

6. Κάθε άλλη μελέτη που προβλέπεται αδαπάνως στα τεύχη δημοπράτησης.  

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τις οριστικές μελέτες του έργου επί του 

εδάφους. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την ακρίβεια των χορηγουμένων στοιχείων  όπως εμβαδά, 

όρους δόμησης, τοπογραφικά διαγράμματα. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να συντάξει τις μελέτες με την 

πληρότητα που απαιτείται από τους παραπάνω νόμους, τις απαιτήσεις της Πολεοδομίας και της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κτλ, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του κτιρίου σύμφωνα με 

την προδιαγραφόμενη χρήση του . 

O Ανάδοχος με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ρητά δηλώνει ότι ενημερώθηκε, μελέτησε και έλαβε 

υπόψη του, όλα τα υπάρχοντα σχέδια, χάρτες και μελέτες που του παραδόθηκαν και αυτά που 

βρίσκονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, και ότι ειδικά για τα σχέδια των μελετών έχει λάβει υπόψη 

του κατά σύνταξη της προσφοράς του τα πραγματικά υψόμετρα του εδάφους, ανεξάρτητα αν τα 

υψόμετρα των τοπογραφικών σχεδίων και μελετών είναι διαφορετικά. 

 

1. Οι  έγγραφες εντολές από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο για συμπληρώσεις ή 

τροποποιήσεις των υποβαλλόμενων  Μελετών είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο.   

2. Οι δαπάνες για την σύνταξη όλων των Μελετών του έργου, όπως και οι δαπάνες για κάθε 

μελλοντική συμπλήρωση ή τροποποίηση των μελετών αυτών, ακόμη και σε περίπτωση αύξησης 

του οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας, περιλαμβάνονται ανηγμένες στις συμβατικές τιμές 

της προσφοράς του έργου, και επομένως σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος να 

απαιτήσει αμοιβή για τον λόγο αυτό, έστω κι αν για την ολοκλήρωσή τους, απαιτηθεί η υποβολή 

και πρόσθετων στοιχείων μη περιγραφομένων στο παρόν άρθρο. 

3.  Ο Ανάδοχος, με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της πραγματικής 

καταστάσεως στην περιοχή των έργων, και δεν αναγνωρίζεται απ' το λόγο αυτό οποιαδήποτε 

πρόσθετη αμοιβή ή δυσκολία στην κατασκευή των έργων.  

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί εγκαίρως, και πάντως μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, στον 

προσδιορισμό των τυχόν εμποδίων (σχέδια Ο.Κ.Ω., δοκιμαστικές τομές κ.λ.π.), στην επί τόπου 

χάραξη των έργων και τη σύνταξη των μελετών Εφαρμογής. 

5. Με ευθύνη του Αναδόχου τα σχέδια εκτροπής της κυκλοφορίας (όπου απαιτηθούν) θα 
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υποβάλλονται και θα προωθούνται για έγκριση, στις αρμόδιες επιτροπές και Υπηρεσίες (Τμήμα 

Τροχαίας, Δήμος Αμαρουσίου κ.λ.π, στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, με τον χρονικό 

προγραμματισμό εκτέλεσης των έργων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.Τα σχέδια αυτά, 

μπορούν να υποβάλλονται στην Υπηρεσία, τμηματικά, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη 

των εργασιών, των δρόμων που αναφέρονται. 

ΑΡΘΡΟ 19. Επί τόπου παραλαβή εργασιών 

Τα στοιχεία των παραλαβών θα καταγράφονται σε πίνακα παραλαβών για κάθε κατηγορία εργασιών 

χωριστά. Οι παραλαβές θα γίνονται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Αναδόχου, και εκπρόσωπο 

της Επίβλεψης. 

Επί τόπου των έργων θα πρέπει να υπάρχουν πάντα διαθέσιμα τοπογραφικά όργανα (ταχύμετρο, 

χωροβάτης) και 2 φωτογραφικές μηχανές για την λήψη στοιχείων και φωτογραφιών από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε κάθε φάση της κατασκευής. 

Ουδεμία εργασία η οποία αποτελεί κρίσιμο σημείο ελέγχου με βάση το Πρόγραμμα Ποιότητας του 

Έργου, που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, δεν θα γίνεται δεκτή αν 

δεν έχει παραληφθεί προηγουμένως από την Επίβλεψη. Στην αντίθετη περίπτωση θα γίνεται μείωση 

στην τιμή του αντίστοιχου τμήματος, δηλαδή το αντίστοιχο τμήμα δεν θα πιστοποιείται. 

ΑΡΘΡΟ 20. Ημερολόγιο του έργου – Βιβλίο Καταμέτρησης Αφανών Εργασιών 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ. 609/85. Θα 

υπάρχει ημερολόγιο ξεχωριστά για κάθε υποέργο (αφορά την αποχέτευση και τις οδοποιίες).  

Κατά την εκτέλεση του υποέργου θα καταρτισθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου 

βιβλιοδετημένα τεύχη με διπλότυπες αριθμημένες σελίδες, για την τήρηση ημερολογίων του έργου και 

βιβλίου καταμέτρησης αφανών εργασιών. 

Ειδικότερα: 

α)  Το ημερολόγιο πρέπει να ευρίσκεται σε κάθε περίπτωση στο εργοτάξιο, και να συμπληρώνεται 

καθημερινά με ευθύνη του Αναδόχου, με πλήρη αναγραφή του απασχολούμενου προσωπικού και 

μηχανημάτων, ήδη από την ώρα έναρξης της εργασίας τους. 

β) Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα, αναγραφής στο ημερολόγιο κανενός είδους παρατηρήσεων, 

αιτημάτων, κ.λ.π. πλην των προβλεπομένων στο παραπάνω αναφερόμενο άρθρο, πληροφοριακών 

στοιχείων.  

γ)  Το ημερολόγιο θα υπογράφεται καθημερινά στο εργοτάξιο από τον εκπρόσωπο του Αναδόχου και 

από την επίβλεψη,  διαφορετικά με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου θα πρέπει το ημερολόγιο να 
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προσκομίζεται στα γραφεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, το πολύ μετά παρέλευση επτά ημερών, 

για ενημέρωση και προσυπογραφή από πλευράς επίβλεψης. 

ΑΡΘΡΟ 21. Προστασία και εξασφάλιση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των έργων -

Σήμανση 

21.1 Ο Ανάδοχος, θα κλιμακώνει τις εργασίες με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατό η 

παρακώλυση ή η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων, θα εξασφαλίζει δε την προσπέλαση των οικιών, 

καταστημάτων κ.λ.π. από τους πεζούς. 

Οι δαπάνες αυτές δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα, επειδή συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές του 

Τιμολογίου και λαμβάνονται υπ' όψη απ' τον Ανάδοχο κατά την υποβολή της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει (με δικές του δαπάνες) τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα 

ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

έργων, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές 

ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ' αυτόν 

εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του. 

Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με 

δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του, να προβαίνει στην πλήρη σήμανση των 

εργοταξίων, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης. Γενικά η σήμανση των 

εκτελούμενων έργων θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην Υπουργική 

Απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-03 

Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, όλα τα μέτρα εξασφάλισης της 

κυκλοφορίας ύστερα από σύνταξη σχετικής Μελέτης Εξασφάλισης Κυκλοφορίας και έγκριση από την 

Υπηρεσία που θα καλύπτει τόσο την κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής για κάθε φάση 

εκτέλεσης των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση προς άλλους Εργολήπτες, ή εργατικό 

προσωπικό που χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία, καθώς και προς άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, καθώς 

και προς τους εντόπιους κατοίκους για μετάβαση τους στις ιδιοκτησίες τους. Κάθε δαπάνη για την 

δημιουργία διευκολύνσεων βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Όσον αφορά στους εν λειτουργία δρόμους, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη, ότι δεν μπορεί να 

κυκλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλυτέρου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του 

οδοστρώματος, με σκοπό να αποφευχθεί η καταστροφή του. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί οχήματα βαρύτερα των προβλεπομένων για κυκλοφορία 

στους δρόμους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναφέρει τους δρόμους στην προγενέστερη κατάστασή 
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τους, συντασσομένου εν ανάγκη, και σχετικού πρωτοκόλλου προ και μετά τη χρήση των δρόμων. 

Οπωσδήποτε, εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (μέσα στους ανωτέρω περιορισμούς), υποχρεούται 

στη συντήρηση και των δρόμων αυτών καθ' όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συμβάσεως, 

χωρίς οποιαδήποτε ιδιαίτερη αποζημίωση εκ μέρους του Δήμου. 

Όσον αφορά στην κυκλοφορία των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων του, είναι 

αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών Αστυνομικών Διατάξεων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός μηνός από της υπογραφής του συμφωνητικού, να προμηθευτεί και να 

τοποθετήσει με δική του δαπάνη δύο  ενδεικτικές  πινακίδες του έργου σε διαστάσεις, περιεχόμενο και 

προδιαγραφές που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

21.2 Οριστική και Προσωρινή Σήμανση 

Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με 

δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του, να προβαίνει στην πλήρη σήμανση των 

εργοταξίων, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μελετήσει και εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες την οριστική σήμανση 

του ευρύτερου χώρου του έργου καθώς και την προσωρινή σήμανση  κατά τη  διάρκεια όλων των 

διακεκριμένων σταδίων και φάσεων της κατασκευής. 

Τυχόν αναγκαία μετατόπιση δικτύων προσωρινή ή μόνιμη  ΟΚΩ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, ΟΤΕ κλπ) 

απαραίτητη για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

έργου, αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου και περιλαμβάνεται στο τίμημα της Έργου όπως και οι 

τυχόν απαιτούμενες οριστικές μετατοπίσεις των δικτύων ΟΚΩ. 

ΑΡΘΡΟ 22. Ελαχιστοποίηση όχλησης - Προστασία περιβάλλοντος  

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται χωρίς αδικαιολόγητο θόρυβο και ενοχλήσεις. Ο Ανάδοχος θα 

αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες λόγω θορύβου ή  άλλης 

ενόχλησης του προκαλείται  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθώς και έναντι οποιωνδήποτε 

απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση με 

αυτές. 

Ο Ανάδοχος δεν θα προκαλεί ρύπανση εντός ή εκτός του Εργοταξίου με εναπόθεση, διαρροή, ή 

διασπορά επικίνδυνων ουσιών ή άλλων ρυπαντών. Με τον όρο «επικίνδυνη ουσία» νοείται οποιαδήποτε 

ουσία που σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μπορεί να 

θεωρηθεί επιβλαβής για το περιβάλλον. Ο Ανάδοχος δεν πρέπει να παράγει, χρησιμοποιεί ή να 

αποθηκεύει επικίνδυνες ουσίες, πλην εκείνων που είναι απολύτως απαραίτητες για τη σωστή εκτέλεση 

των εργασιών τηρούμενης πάντοτε σχολαστικά της ισχύουσας Νομοθεσίας, όσον αφορά την παραγωγή, 
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διακίνηση, αποθήκευση και χρήση τους. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως 

δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία 

για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω 

αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισμού των 

μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα. 

Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή φύλαξης 

αδρανών υλικών και ασφαλτομιγμάτων, σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. 

Επειδή μεγάλο μέρος των εργασιών της εργολαβίας θα εκτελεσθεί πλησίον άλλων έργων, ο Ανάδοχος 

των εργασιών της παρούσης εργολαβίας, θα ευθύνεται στο ακέραιο για τυχόν καταστροφές ή ζημιές 

που θα επιφέρει στα έργα αυτά. 

Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των 

υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και 

αστικά. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις Διατάξεις των περί εργατών και 

εργασίας Νόμων και Διαταγμάτων, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να 

εκτελείται μεθοδικά για αποφυγή αμέσων ή εμμέσων ζημιών ή ατυχημάτων ή προκλήσεως πλημμύρων. 

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τα ως 

άνω αναφερθέντα. 

Για κάθε διατάραξη ή ζημιά σε υφιστάμενες οικοδομές, προερχόμενη από την κατασκευή των έργων, 

αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση της προκληθείσας 

ζημιάς, είτε στην καταβολή της αντίστοιχης δαπάνης για την αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για την εκτέλεση εργασιών μέσα σε κατοικημένες περιοχές και 

μάλιστα σε στενούς δρόμους και πλησίον υφισταμένων κτιρίων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται 

στο ελάχιστο δυνατόν η κυκλοφορία οχημάτων, η επικοινωνία των περιοίκων και να αποτρέπεται κάθε 

ζημιά ή ατύχημα. 

Ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει με αυστηρότητα, όλες τις συμβατικές απαιτήσεις των Προδιαγραφών και 

των σχεδίων και τις σχετικές εντολές της Επιβλέψεως, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, έχοντας πλήρη 

ευθύνη για την ασφάλεια έργων και προσώπων και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση. 

14REQ002348815 2014-10-20



ΕΣΥ : Κατασκευή μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμαρουσίου 

Σελ 47 από  65  

ΑΡΘΡΟ 23. Μέτρα προστασίας των χώρων κατασκευής 

Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας  Αντιστηρίξεις -Αποτύπωση 

υφιστάμενης κατάστασης  -  Μηχανικός εξοπλισμός, Όργανα ελέγχου  

 

23.1 Μέτρα προστασίας των χώρων κατασκευής  

Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους 

εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό με την εκτέλεση της Σύμβασης, με την 

εξαίρεση των εξουσιοδοτημένων από την επιβλέπουσα υπηρεσία ατόμων. Οφείλει δε να αναρτήσει 

σχετική με την απαγόρευση αυτή πινακίδα σε εμφανές σημείο. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει με αποκλειστική ευθύνη του όλες τις περιοχές 

εκτέλεσης εργασιών, αποθηκών κλπ. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, επ' 

ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, προκειμένου να 

αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει με μέριμνα και δαπάνες του να παίρνει όλα τα 

αναγκαία μέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταμένων κατασκευών, τη διατήρηση τους και τη 

συντήρησή τους. 

Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων 

ηλεκτροφωτισμού, περίφραξης και εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή 

εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την επίβλεψη. 

Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη 

ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ο Ανάδοχος είναι 

υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η 

Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. 

Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα 

να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με δικά της συνεργεία σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 

23.2 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας  

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του, ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν εναέριες και υπόγειες 

εγκαταστάσεις και δίκτυα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα 

μεριμνήσει ώστε να παραλάβει απ' τους διάφορους Οργανισμούς τα σχέδια που δείχνουν τις θέσεις των 

αγωγών τους στην περιοχή του έργου, θα κάνει δε με δαπάνες του, δοκιμαστικές τομές, ώστε να 

εξακριβωθούν οι ακριβείς θέσεις τους. Επίσης πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα 
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μεριμνήσει ώστε να εκδοθούν από τις διάφορες Υπηρεσίες, π.χ. οι άδειες τομής του οδοστρώματος, οι 

άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. υποβάλλοντας εγκαίρως τις σχετικές αιτήσεις, όπως και 

τα απαραίτητα για την έκδοση των αδειών σχέδια και στοιχεία μελέτης, στις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

Οι εργασίες για τις μετατοπίσεις ανωτέρω εγκαταστάσεων και δικτύων, εφ' όσον είναι μόνιμες, αν 

τυχόν εμπίπτουν στο εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα εκτελούνται με την 

φροντίδα των Οργανισμών αυτών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και καμία ανάμιξη οικονομική ή τεχνική δεν θα 

έχει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος έχει όμως την υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση 

των ανωτέρω εργασιών. Η Υπηρεσία, δύναται να αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση έργων 

μετατοπίσεως αγωγών και δικτύων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

23.3 Αντιστηρίξεις 

Χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα απαραίτητα έργα 

μόνιμων ή προσωρινών αντιστηρίξεων. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και τα παρακάτω: 

 Αντιστηρίξεις ή διαμόρφωση πρανών για την ασφαλή εκτέλεση των εκσκαφών, των 

σκυροδετήσεων κλπ.,  

 Αντιστηρίξεις για την ασφάλεια των παρακείμενων κτιρίων, τοίχων και λοιπών κατασκευών, 

 Αντιστηρίξεις για την προστασία και συγκράτηση αγωγών, δικτύων κλπ. Στις μεθόδους 

αντιστήριξης ενδέχεται να περιλαμβάνονται πάσσαλοι, πασσαλοσανίδες, διαφράγματα, πανέλλα, 

αγκυρώσεις κλπ. 

 Όπου χρειαστεί να κατασκευαστούν οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία από οπλισμένο 

σκυρόδεμα (θεμελιώσεις, περιμετρικά τοιχώματα αντιστήριξης, υποστυλώματα, πλάκες, δοκοί, 

κλπ) που συνθέτουν τα τμήματα του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται γενικά να κατασκευάζει σε 

κάθε φάση της κατασκευής με δική του ευθύνη και δαπάνη τα απαιτούμενα, προσωρινά 

συστήματα αντιστηρίξεων και υποστυλώσεων και να εκπονήσει τη σχετική μελέτη επάρκειας 

των συστημάτων αυτών. 

23.4 Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης 

Η ακριβής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στις θέσεις  κατασκευής του των οδών, της 

αποχέτευσης  ( για τους δρόμους και την αποχέτευση) στη θέση κατασκευής του κτιρίου ( για το κτίριο 

των ΑΜΕΑ) με όλα τα επί μέρους στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και των δικτύων Ο.Κ.Ω θα γίνει από 

τους διαγωνιζόμενους και από τον τελικό Ανάδοχο του έργου, οι οποίοι θα φέρουν στο ακέραιο και την 

ευθύνη. 
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23.5    Μηχανικός Εξοπλισμός – Όργανα Ελέγχου 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη, να διαθέσει όλα τα απαιτούμενα 

μηχανήματα, μέσα και εργαλεία για την άρτια πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου, καθώς και για 

την εκτέλεση τυχόν συμπληρωματικών ερευνών. Ο παραπάνω εξοπλισμός θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμος καθ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου σύμφωνα με το πρόγραμμα κατασκευής που θα 

έχει υποβάλει ο Ανάδοχος και θα έχει μετά από τυχόν τροποποιήσεις, εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Επίσης θα πρέπει να διατίθενται στο εργοτάξιο όλα τα όργανα που απαιτούνται από ισχύοντες 

κανονισμούς και προδιαγραφές, για τον έλεγχο της εφαρμογής των ΠΤΠ και των λοιπών κανονισμών, 

και για την άρτια και ασφαλή κατασκευή του έργου. Ανάλογος εξοπλισμός θα πρέπει να υπάρχει και 

στα διάφορα εργοτάξια όπου τυχόν θα κατασκευασθούν τμήματα ή στοιχεία που θα ενσωματωθούν στο 

έργο. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ανάγκη για αντίστοιχο εξοπλισμό και στην περίπτωση χρησιμοποίησης 

προκατασκευασμένων στοιχείων. 

Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα εργαλεία και τα 

λοιπά εφόδια που θα προσκομιστούν από τον Ανάδοχο στον τόπο εκτέλεσης των έργων, θα 

χρησιμοποιηθούν, με την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα, με φροντίδα και ευθύνη του Αναδόχου για 

την εκτέλεση των εργασιών, για τις οποίες προσκομίστηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 Συντήρηση των Έργων - Ελαττώματα 

24.1  Κατά τον χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα τα 

έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας με δαπάνες του. 

24.2  Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και μέχρι την οριστική παραλαβή αυτών 

παρουσιασθούν ελαττώματα για τα οποία ευθύνεται ο Ανάδοχος, και δεν προβεί στην αποκατάστασή 

τους, η Υπηρεσία ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγρ. 2 μέχρι 6 του άρθρου 45 του Π.Δ. 

609/85 και τις διατάξεις του Ν. 3669 / 2008. 

ΑΡΘΡΟ 25. Ασφάλιση του Έργου 

Ο Ανάδοχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να 

καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στο 

παρόν άρθρο. 

25.1 Γενικοί Όροι 

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να 
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συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των 

ασφαλιστικών συμβάσεων. 

Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ. 

400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται 

δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 

Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 

προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, 

όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.   118/1985. 

Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε 

ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, 

προνόμια, περιορισμούς κλπ., και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω 

ασφαλιστηρίων. 

1. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις : 

 θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα 

 θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους  του παρόντος άρθρου, 

των λοιπών άρθρων της  ΕΣΥ και των λοιπών Συμβατικών Τευχών. 

 θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. 

2. Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι όροι των 

ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και 

των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ. 

Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και 

που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων  της ασφαλίσεως, θα γίνεται με την 

έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόμο 489/76 και 

το Π.Δ. 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων , η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους 

του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
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Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίς να 

παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία. 

Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε Ανάδοχος 

υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, 

μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τις 

δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας και σημείωμα που να αναφέρει παρεμφερή έργα που έχει 

ασφαλίσει στην Ελλάδα. 

(1)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την 

Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο ΚτΕ, 

υπόψη των διαγωνιζόμενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και μελέτες που εκτέλεσε/ 

συνέταξε ως Ανάδοχος. 

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους 

εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 

Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στο έργο από 

οποιαδήποτε αιτία ακόμη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τόσο τον ΚτΕ 

όσο και τους ασφαλιστές του. 

(2)  Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα 

 να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές 

 να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος 

 να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων 

Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για 

οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 

(3)  Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου  συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να 

συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της 

Ε.Σ.Υ περί "Ασφαλίσεων" και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμιά εξαίρεση 

όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

Διαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς άλλη προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με 

ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής της στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. 

Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. 

14REQ002348815 2014-10-20



ΕΣΥ : Κατασκευή μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμαρουσίου 

Σελ 52 από  65  

Α. Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : 

(1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά 

στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς 

τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο. 

(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν επικυρωθεί 

από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 

(3)  Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και 

εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέμπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο 

ισχύει για την θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

 

25.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις του 

Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης,  

ή αμφότερα,  ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες από τη σχετική 

ειδοποίηση. 

25.2.1. Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές 

του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από τον ΚτΕ σαν μη συμβατές με τις 

αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ δικαιούται  να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του 

Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις),στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με 

ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες 

σύναψης της(των) σύμβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών 

από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον 

νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, 

ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα : 

 να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη πληρωμή προς τον 

Ανάδοχο, αν υπάρχει. 

 ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης 

εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

 ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες 

είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 

25.2.2. Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται: 

 για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και 
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 για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόμενων 

ποσών. 

25.2.3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 

οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, 

δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του 

Αναδόχου, μετά την προηγούμενη ειδοποίηση του. 

Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, 

προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με το παρών άρθρο. Οι τόκοι 

υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν μπορεί να 

εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύμφωνα με τους όρους των 

ασφαλιστηρίων. 

Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα 

 να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Ανάδοχο 

 ή να εκπίπτει το αντίστοιχο ποσό από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύμβαση, 

παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει    (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο 

ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς, 

ή βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Ο ΚτΕ, σε 

περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συμψηφίσει με την 

προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωμή, ο ΚτΕ θα το 

εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Έργο, σε 

οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον 

ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

25.3 Διαδικασία ελέγχου από την Υπηρεσία της επάρκειας των ασφαλιστικών συμβάσεων με 

ασφαλιστική περίοδο εκκινούσα   από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία σχέδιο ασφαλιστηρίου Συμβολαίου εντός 15 

ημερολογιακών ημερών από την Υπογραφή της Σύμβασης. Στην επιστολή υποβολής θα αναφέρονται 

και τα στοιχεία των αντασφαλίστων με τα ποσοστά συμμετοχής τους. 

Ο έλεγχος από τον ΚτΕ των ασφαλιστικών συμβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από 

14REQ002348815 2014-10-20



ΕΣΥ : Κατασκευή μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμαρουσίου 

Σελ 54 από  65  

την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης θα γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω παραγράφων  

25.3.1. Ο έλεγχος από τον Κύριο του Έργου θα αφορά : 

 την φερεγγυότητα των προτεινόμενων ασφαλιστικών εταιριών 

 την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος 

άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης απαραιτήτως "Βεβαίωση 

Ασφάλισης" (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης 

που θα περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δέκα πέντε 

(15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η μη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε η ασφαλιστική σύμβαση να 

είναι σύμφωνη με τους όρους του παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από τον ΚτΕ, συνεπάγεται αφ' 

ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα 10.000. Ευρώ αφ' ετέρου τη διαδικασία σύναψης από τον ΚτΕ στο 

όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου ασφαλιστηρίου(ων) συμβολαίου(ων) που να 

καλύπτει(ουν) τις συμβατικές απαιτήσεις, πληρωμή ασφαλίστρων, κλπ, όπως αναλυτικότερα 

αναφέρεται στην παραπάνω παραγρ. 25.2.1. 

25.4. Ασφάλιση του προσωπικού του έργου 

25.4.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 

το σύνολο του προσωπικού που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) 

ισχύουσα Νομοθεσία. 

25.4.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του 

έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 

υπάγεται σε διατάξεις- της ισχύουσας Νομοθεσίας. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 

25.4.3 Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.25.4.1 και 25.4.2, ο δε Ανάδοχος 

υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των ελέγχων. 
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25.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την  διάρκεια της σύμβασης εκτέλεσης 

του έργου. 

 

25.5 Ασφάλιση του έργου " ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ”  

25.5.1 Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως "κατά παντός κινδύνου" και σύμφωνα με τους όρους 

των Συμβατικών Τευχών του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τη συνολική αξία του υπό 

κατασκευήν Έργου όπως αυτή  θα έχει προσδιορισθεί  στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω αναπροσαρμογές του αρχικού Συμβατικού 

Ποσού. 

Η ασφαλιστική κάλυψη θα  παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ή καταστροφής, μερικής 

ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές 

ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασμένη μελέτη ή /και κατασκευή, 

ελαττωματικά υλικά (manufacturer's risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ), 

λανθασμένη εργασία, ελλιπή συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ. 

Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

 Βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά 

σπάνιας εμφάνισης. 

 Βλάβες/ καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το Έργο ατυχήματα και ζημιογόνα 

συμβάντα. 

Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους μέχρι 

την ενσωμάτωσή τους στο Έργο. 

Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου. Η διάρκεια της 

ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή του Έργου 

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μη περιλαμβάνει ζημιές (οι οποίες εξαιρούνται διεθνώς) 

προκαλούμενες από τις ακόλουθες - και μόνο αυτές- αιτίες. 

α. ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή 

κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας. 

β. Ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση 

πυρηνικού καυσίμου. 
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γ. ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με 

ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υποηχητική ταχύτητα. 

δ. πρόστιμα ή / και ποινικές ρήτρες. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να ζητά από τους ασφαλιστές του, την αναπροσαρμογή του 

ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με την πραγματική αξία του Έργου, 

λαμβανόμενης υπόψη και της Αναθεώρησης . 

Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος 

της υπασφάλισης. 

Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται "κατά παντός κινδύνου" και οι μόνιμες ή / και προσωρινές 

εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν "παρακείμενη περιουσία" καθώς επίσης και ο πάσης φύσεως 

εξοπλισμός στην περιοχή του Έργου, που θα χρησιμοποιηθεί για το Έργο, σύμφωνα με σχετική 

περιγραφή τους από τον Ανάδοχο. 

25.5.2.  Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

25.5.2.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι 

ασφαλιστές   θα υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή 

θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, 

που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και Περιόδου 

Συντήρησης εξαιτίας των εργασιών κατασκευές, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του 

Έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα 

πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείμενο της ασφάλισης περιλαμβάνει και 

την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους μη εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης 

υποβάθμισης του Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Νόμου 1650/86 για την προστασία του Περιβάλλοντος. 

Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις 

25.5.2.2. Διάρκεια της Ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική 

Παραλαβή του Έργου 

25.5.2.3. Όρια Αποζημίωσης 

(1) Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 

έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι τα ακόλουθα: 
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α. Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων  200.000 Ευρώ /περιστατικό  

β.  Για σωματική βλάβη ή θάνατο Τρίτων κατά άτομο 200.000 Ευρώ / περιστατικό 

γ.  Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων  μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό 

των παθόντων    300.000.Ευρώ / περιστατικό 

δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής 

κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα είναι κατ' ελάχιστον  600.000 

Ευρώ. 

(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο 

Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% 

του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου  

(3) Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται και κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι του 

απασχολούμενου στο έργο εργατοτεχνικού προσωπικού για την περίπτωση ατυχήματος (ευθύνη 

εργοδότου). Τα προβλεπόμενα   ελάχιστα   όρια   αποζημιώσεων   (πέραν   των αποζημιώσεων της 

βασικής κοινωνικής ασφάλισης, π.χ ΙΚΑ) θα είναι 50.000 Ευρώ / άτομο και ατύχημα, 300.000 Ευρώ σε 

περίπτωση ομαδικού ατυχήματος και 700.000 Ευρώ αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη 

διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. 

25.5.2.4 Ασφάλιση κύριου μηχανικού εξοπλισμού " κατά παντός κινδύνου". 

Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο "κατά παντός κινδύνου" θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός ( 

Ειδικός και Συνήθης " Βαρέως Τύπου ") Μηχανικός Εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην 

κατασκευή του Έργου. 

Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα 

των αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες 

αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας 

δυναμικότητας. 

Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς 

(εξαιρούμενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών βλαβών), που 

οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζημίωση για 

τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ. ακόμη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας. 

Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και την μετακίνηση, την μεταφορά και τους αναγκαίους 
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ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών 

εκτείνεται σε όλη την χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου μέχρι την απομάκρυνσή 

τους από αυτό. 

Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» των μηχανημάτων έργων μπορεί να γίνεται και με ανεξάρτητο 

ενιαίο ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόμενα να διατηρεί σε ισχύ για μέρος ή το σύνολο του 

μηχανικού εξοπλισμού του. 

Στην περίπτωση αυτή, για να αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο Ανάδοχος θα προσκομίσει σχετική 

βεβαίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα Μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσει στο 

συγκεκριμένο έργο «καλύπτονται για τις ίδιες ζημιές τους με το Ασφαλιστήριο  το οποίο είναι σε ισχύ 

και ανανεώνεται κανονικά». 

Οι όροι ασφάλισης και οι αποζημιώσεις στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να μην είναι κατώτεροι 

από τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

25.5.2.5 Ασφάλιση αυτοκινήτων - αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα και τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων που προορίζονται για τις ανάγκες 

και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο 

οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς 

τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση. 

Διευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων πρέπει να έχουν ατομική ασφάλιση με βάση 

τον αριθμό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθμό πλαισίου τους.  

Ως αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων, που εφοδιάζονται με πινακίδες Μ.Ε. σύμφωνα με την πλέον 

πρόσφατη ενημέρωση του σχετικού πίνακα από την Αρμόδια Επιτροπή Κατάταξης θεωρούνται τα 

αναφερόμενα παρακάτω: 

Φορτωτής, εκσκαφέας, εκσκαφέας - φορτωτής, τρακτέρ - κομπρεσέρ, φορτωτής-κομπρεσέρ, 

προωθητής, ισοπεδωτής, γερανός, αντλία σκυροδέματος, μπετονιέρα αυτοφορτωνόμενη, 

οδοστρωτήρας, Γεωτρύπανο, Σφύρα υδραυλική, ασφαλτοδιανομέας (φέντεραλ), μηχάνημα επούλωσης 

λάκκων, διαστρωτήρας ασφαλτομίγματος (φίνισερ), σάρωθρο, αποξεστής (σκρέϊπερ), διαγραμμιστικό, 

εκχιονιστικό, γομωτής, καδοφόρο, κόσκινο μηχανικό, γερανός - εκσκαφέας, περονοφόρο, 
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ασφαλτοκόπτης, εργοταξιακό αυτοκίνητο (τάμπερ), ακτοκαθαριστής, χιονοδιαστρωτήρας, 

διαστρωτήρας σκυροδέματος, ανακυκλωτής ασφάλτου, αντλία καυσίμου (ντισπένσερ), κλιμακοφόρο, 

αναβατόριο, πασσαλοεμπήκτης, διατρητικό, διατρητικό φορείο, σπαστήρας (αυτοκινούμενος) 

αεροσυμπιεστής, χορτοκοπτικό,  ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος,  αποφρακτικό,  αλατοδιανομέας, 

γερανογέφυρα αυτοκινούμενη, καδοπλυντήριο, μετατοπιστικό αεροσκαφών, εκτοξευτής 

τσιμεντοκονιάματος, εκτοξευτής ασβεστοκονιάματος, αμμοβολιστικό, μεταφορική ταινία, 

μετατοπιστικό τρένων, μπετονιέρα σηράγγων, φορτωτής ξυλείας,   γερανός   -   αεροσυμπιεστής-,   

φορτωτής   -   ακτοκαθαριστής, υγροδιασκορπιστής, παρασκευαστής αφρομπετόν, κλιματιστικό, 

παρασκευαστής μπετόν, Ψηφοδιανομέας, Αφροδιαστρωτήρας, Λιπαντής, Μετατοπιστικό βαρέων 

αντικειμένων,   Επεξεργαστής  απορριμμάτων,   Πρέσα   Σκραπ,   Πρέσα απορριμμάτων, 

Πυροσβεστικό, Πολυμηχάνημα, Ολισθηρόμετρο, σπαστήρας ελαστικών - πλαστικών, σταθμός βάσης 

και καταβρεκτήρας. 

25.5.2.6. Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στις ασφαλιστικές συμβάσεις του 

έργου 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι; 

"Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό 

που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου 

Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ), με τους Συμβούλους του , οι τυχόν Υπεργολάβοι 

και οι Μελετητές. 

Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες τον ΚτΕ Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύμβουλοι του ΚτΕ 

( και /ή των Υπηρεσιών του ) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται  Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους 

όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος 

‘’Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων’’ (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των 

ασφαλιζόμενων φορέων. 

 

Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: 

 του Αναδόχου 

 και / ή των Μελετητών και Συμβούλων του 

 και / ή του ΚτΕ 

 και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και Ι ή των Συμβούλων τους 

 και / ή μέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 
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με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή παράλειψη των 

παραπάνω   προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται   από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, 

θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των 

παραπάνω. 

Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων 

κλπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως 

ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, προκειμένου η 

ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημία κλπ., αποζημίωση, πρέπει να 

έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και 

χωρίς άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η 

απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης 

εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να 

καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ' ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει 

από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση. 

Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των Συμβούλων 

της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε 

πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων. 

Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, με συστημένη 

επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, 

τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 25.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη της 

Υπηρεσίας και/ ή των Συμβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του 

Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

Με δεδομένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύμφωνα με την πραγματική του αξία (Αρχική Σύμβαση συν 

συμπληρωματικές συμβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώματος της υποασφάλισης. 

ΑΡΘΡΟ 26. Σύναψη Σύμβασης Υπεργολαβίας  Εκχώρηση  του Έργου 

26.1   Για την σύναψη σύμβασης Υπεργολαβίας ή Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρο 7 του Ν. 3263/04 σε συνδυασμό με  την ΥΑ Δ17/01/13/ 430/27-2-02.  
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26.2 Σε περίπτωση εκχώρησης εργολαβικού ανταλλάγματος ισχύουν οι κείμενες περί εκτελέσεως των 

Δημοσίων Έργων Διατάξεις και το άρθρο 10 «εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος» του 

Ν.3263/2004.  

26.3. Η συγκατάθεση του Εργοδότη  δεν απαλλάσσει τον Εργολάβο από καμία ευθύνη από αυτές που 

έχει αναλάβει βάσει της Σύμβασης εξαιρούμενης της εκ μέρους του Εργολάβου συναπτόμενης 

ασφάλισης η οποία δεν είναι ανάγκη να εφαρμόζεται μέχρι τέτοιου βαθμού ώστε να επαναλαμβάνονται 

οι ασφαλιστικές καλύψεις για τους υπεργολάβους του όταν και οι ίδιοι εφαρμόζουν τις ίδιες καλύψεις 

που παρέχονται από τον Εργολάβο. 

26.4. Για οποιαδήποτε παράβαση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και 

ανεξάρτητα από όποια τυχόν υπεργολαβία συνάψει ο εργολάβος με συγκατάθεση του Εργοδότη 

αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι του Εργοδότη είναι ο Εργολάβος. 

ΑΡΘΡΟ 27. Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν για όλη την διάρκεια του έργου  η δαπάνη για την αναπαραγωγή αντιγράφων 

σχεδίων, φωτοτυπιών και φωτογραφιών του έργου,  καθώς και η  προμήθεια γραφικής ύλης για τις 

ανάγκες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει στην επίβλεψη τοπογραφικά όργανα με συνεργείο όταν αυτό του ζητείται. 

ΑΡΘΡΟ 28. Χρήση τμημάτων του Έργου 

Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα υποέργα  του Έργου και προ της ολοκλήρωσης της 

κατασκευής αφού ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μη παρεμποδίζεται η εργασία των συνεργείων 

του Εργολάβου. Στην περίπτωση αυτή θα συντάσσεται Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για χρήση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ 609/85. 

ΑΡΘΡΟ 29. Νυχτερινή – Υπερωριακή εργασία – Εργασία Αργιών και Εορτών 

Η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας τις Αργίες και Εορτές θα γίνεται 

σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας 

εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και των λοιπών 

όρων και περιορισμών του παρόντος Διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 30. Πηγές λήψης υλικών και θέσεις αποθέσεως των ακαταλλήλων ή πλεοναζόντων 

υλικών. 

Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για την εξασφάλιση θέσεων απόθεσης των προς 

χρήση ή των πλεοναζόντων υλικών Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα αποθέτονται σε χώρους 

τους οποίους ο Ανάδοχος οφείλει να εξεύρει και να εξασφαλίσει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
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Ο Εργολάβος επίσης είναι υποχρεωμένος όπως, προ της χρήσεως οποιασδήποτε πηγής υλικών που θα 

εκλέξει, προβεί με μεριμνά του και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού της πηγής σε εγκεκριμένο 

εργαστήριο της περιοχής εκτελέσεως των έργων, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού και το 

σύμφωνο του προς τις σχετικές προδιαγραφές της εργολαβίας. 

Ο έλεγχος της ποιότητας των χρησιμοποιουμένων εν γένει υλικών θα συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια 

εκτελέσεως του έργου, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, και κάτω απ' την 

παρακολούθηση της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις εγκεκριμένες 

Τεχνικές Προδιαγραφές των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., που υπεισέρχονται εκάστοτε στις 

διάφορες εργασίες. Με την προσφορά του αναλαμβάνει την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης 

εκτελέσεως των έργων με δόκιμα υλικά. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, να προβεί ανά πάσα στιγμή σε δειγματοληψίες και ελέγχους της 

ποιότητας, των διαστάσεων κ.λ.π., τόσο των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., όσο και των εργασιών, 

ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει και τις πρόσθετες δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων που 

θα απαιτηθούν. Ο Ανάδοχος είναι μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το 

δόκιμο των πάσης φύσεως υλικών και ειδών, καθώς και των εργασιών. 

Χρήση εκρηκτικών θα γίνει μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ύστερα από 

γραπτή αίτηση του Αναδόχου, που πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα, και τήρηση όλων των νόμιμων 

διατυπώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 31. Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους στις ίδιες 

γεωγραφικές ενότητες 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίσει την εκτέλεση των εργασιών από την Υπηρεσία ή από 

άλλους Αναδόχους που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου ή άλλους Αναδόχους, σε εργασίες 

που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του αλλά βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική ενότητα.  Αντίθετα 

υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά 

εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην  παρεμβάλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από 

την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. 

Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους Εργολάβους των 

εταιριών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας κτλ. που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της 

περιοχής του Έργου (σχετική είναι η παράγραφος 11 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85). 
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ΑΡΘΡΟ 32 - Αρχαιολογικά ευρήματα 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη σε πιθανή συνάντηση αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την  

εκτέλεση των έργων πρέπει αμέσως να διακόψει τις εργασίες και να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές και 

να εφαρμόσει πλήρως όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Στην περίπτωση της ανάγκης εκτέλεσης ανασκαφικών εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

παράσχει απροφασίστως κάθε είδους διευκόλυνση στα συνεργεία εκτέλεσης των ανασκαφικών 

εργασιών. Οι ανασκαφικές αυτές εργασίες θα εκτελούνται με την φροντίδα της αρμόδιας Υπηρεσίας και 

καμία ανάμιξη οικονομική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Η Υπηρεσία επίσης μπορεί να αναθέσει 

στον Ανάδοχο την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Εφόσον κριθεί αναγκαίο και μετά από εντολή της Υπηρεσίας είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του 

προγράμματος κατασκευής του έργου σε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση από την 

εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών. 

Αν οι ανασκαφικές εργασίες επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την εγκεκριμένη 

προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραμμα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος 

δικαιούται παράταση προθεσμίας. 

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου αποκαλυφθούν αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

ευρήματα ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί πλήρως με τις οδηγίες των αρμοδίων Υπηρεσιών. 

Τυχόν επιβληθέντα μέτρα εκ μέρους των Υπηρεσιών αυτών θα ληφθούν υπόψη όσον αφορά την 

εκτέλεση της σύμβασης ως εξής: 

1. Διακοπή εκτέλεσης εργασιών του συνόλου του έργου θα μεταθέτει για ίσο χρονικό διάστημα 

την προθεσμία λήξης της σύμβασης. 

2. Διακοπή της εκτέλεσης εργασιών σε τμήμα του έργου θα επιφέρει αναλογικά με το σημείο (1) 

μερική μετάθεση της λήξης της σύμβασης. 

3. Επιβολή περιορισμών στο μέγεθος του έργου θα επιφέρει αντιστρόφως ανάλογη μεταβολή της 

διάρκειας ισχύος της σύμβασης. 

4. Επιβολή λειτουργικών ή κατασκευαστικών περιορισμών θα επιφέρει επίσης αναλογικά του 

προσθέτου λειτουργικού ή κατασκευαστικού κόστους παράταση της ισχύος της σύμβασης 

5. Οι ως άνω συνέπειες επέρχονται σωρευτικά. 

6. Προκειμένου να διεκδικηθεί οτιδήποτε των ανωτέρω ο Ανάδοχος ειδοποιεί εγγράφως τον Κύριο 

του έργου εντός 10 ημερών ημερολογιακών  από την κοινοποίηση σ' αυτόν της σχετικής εντολής της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, χωρίς να απαλλάσσεται της υποχρέωσης εφαρμογής της εντολής αυτής.. Ο 
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ΚτΕ εκφράζει εγγράφως την συναίνεση του εντός επίσης 10 ημερολογιακών ημερών, εκτός εάν 

διαπιστώσει ότι τα επιβαλλόμενα μέτρα καθίστανται απαγορευτικά για την υλοποίηση του έργου οπότε 

και ακολουθεί η  διαδικασία διάλυσης της σύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 33– Γνώση των συνθηκών κατασκευής του έργου  

 

33.1 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 

ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του Έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του, 

κυρίως όσον αφορά στις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, στην ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά 

προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδεύσεων του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και 

αποχέτευσης της περιοχής ή φυσικού αερίου, στους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στις 

ανάγκες ζήτησης και προσφοράς στάθμευσης, στις καιρικές συνθήκες, στη διαμόρφωση και κατάσταση 

του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα υλών που μπορεί να συναντηθούν πάνω και κάτω από το 

έδαφος και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο και επηρεάζει την προσφορά τόσο στο χρονικό 

διάστημα της υποβολής της όσο και μετά. 

 

33.2 Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που θα χρειαστούν με τους 

διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ανήκουν όλες στον Ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα 

γίνονται εις γνώση της Επίβλεψης. Όπου απαιτείται, η αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της Δ/νουσας το 

έργο Υπηρεσίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κοινοποίηση όλων των εγγράφων στην 

Επίβλεψη, τα δε πορίσματα των συσκέψεων κλπ. θα υποβάλλονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες και θα 

επισυνάπτονται ξανά στις μηνιαίες ενημερώσεις του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει το αντίστοιχο 

άρθρο της παρούσας ΕΣΥ. 

33.3 Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι 

απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την 

πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, 

μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της 

σύμβασης.  
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Επισημαίνεται ότι όπου απαιτείται έργο σε επαρχιακές οδούς (αρμοδιότητας Νομαρχίας), ο 

Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται τις επιπλέον απαιτήσεις της Νομαρχίας προκειμένου να εκδοθεί 

άδεια εκσκαφής. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

33.4 Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους 

όρους της Σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τη 

Σύμβαση. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι γενικές ρυθμίσεις που αφορούν το Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. προκύπτουν από το Π.Δ. 305/1996. 

Την ευθύνη και την μέριμνα της κατάρτισης του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του Φακέλλου 

Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) έχει ο Ανάδοχος Εργολάβος του έργου και, αν αυτός δεν υπάρχει, τοτε 

την έχει ο Κύριος του Έργου (Αρθρο 3 &3 και Αρθρο 5 &3). 
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Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. καταρτίζονται και υπογράφονται από τον συντονιστή για θέματα ασφαλείας και 

υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (Αρθρο 5 &2) εφόσον υπάρχει υποχρέωση 

απασχόλησης συντονιστή (Αρθρο 3 &1). Σε αντίθετη περίπτωση μπορούν να καταρτίζονται και να 

υπογράφονται από τον μελετητή ή από άλλο πρόσωπο το οποίο έχει τα κατάλληλα προσόντα τα οποία 

του παρέχουν το δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και στο οποίο έχει ανατεθεί η 

κατάρτιση του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας και του Φακελλου Ασφαλείας και Υγείας από τον Εργολάβο 

του έργου ή , αν αυτός δεν υπάρχει, από τον Κύριο του έργου. 

Προκειμένου για Δημόσια Έργα, το Σ.Α.Υ. αποτελεί τμήμα της τεχνικής μελέτης που υποβάλλεται για 

έγκριση. 

Σημείωση 1 : Το Σ.Α.Υ. θα συνοδεύεται απο όλα τα νομοθετικά κείμενα περί μέτρων πρόληψης και 

αποτροπής κινδύνων, τα οποία νοούνται ως αναπόσπαστο μέρος αυτού. 

Σημείωση 2 :  Σε αντίθεση με το Σ.Α.Υ., του οποίου τα περιεχόμενα χρησιμεύουν για την πρόληψη 

ατυχημάτων και βλαβών υγείας των εργαζομένων κατά την διάρκεια κατασκευής, ο Φάκελλος Ασφαλείας 

και Υγείας (Φ.Α.Υ.) αποτελεί ένα αρχείο στοιχείων, οδηγιών και υποδείξεων για αντίστοιχη πρόληψη 

μετά την κατασκευή και καθόλη τη διάρκεια της ζωής του έργου. Περιλαμβάνει κατά μεγάλο μέρος 

στοιχεία και πληροφορίες για το έργο "ως κατασκευάσθηκε", τα οποία θα συλλέγονται και 

ενσωματώνονται στο Φ.Α.Υ. σε διαδοχικές ενημερώσεις του από τον συντονιστή Α&Υ στη διάρκεια της 

κατασκευής, και από τον ιδιοκτήτη, τους συντηρητές και τους χρήστες του έργου σε μεταγενέστερους της 

κατασκευής χρόνους. Ο συντονιστής Α&Υ κατά τη φάση της μελέτης συμπληρώνει τον Φ.Α.Υ. ως 

πρώτος συντάκτης του, μόνον κατά τα στοιχεία που αφορούν την μελέτη. 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής και επιβλέπουσα υπηρεσία H Δ/νση Τεχνικών 

Έργων του Δήμου Αμαρουσίου με έδρα επί της οδού Β. Σοφίας 9 τηλ. 213 - 2038140, fax. 213 2038514 

 

2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η σχετική νομοθεσία, που απαιτείται να τηρηθεί κατά γράμμα, κατά την φάση εκτέλεσης του έργου, 

παρατίθεται στη συνέχεια, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτήν, λόγω του ταχύτατου εμπλουτισμού και 

επαύξησής της. 

Π.Δ. 305/1996 Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 

πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια, σε συμμόρφωση με την οδηγία 

92/57/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 212/29-8-1996) 
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Εγκύκλιος Υπουργείου 

Εργασίας 130329/3-7-1995 

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των 

εργαζομένων κατά το θέρος 

Π.Δ. 396/1994 Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για 

την χρήση από τους εργαζομένους εξοπλισμών 

ατομικής προστασίας, σε συμμόρφωση με την 

οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 

220Α/19-12-1994) 

Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για 

την χρήση εξοπλισμού εργασίας από τους 

εργαζομένους κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με 

την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 

220Α/19-12-1994) 

Κ.Υ.Α. 

16440/Φ.10.4/445/1993 

Υπουργείου Εργασίας & 

Υπουργείου Βιομηχανίας, 

Έρευνας και Τεχνολογίας 

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά, 

συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την 

ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών 

σκαλωσιών (Φ.Ε.Κ. 756Β/28-9-1993). 

Π.Δ. 85/1991 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους 

που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στον 

θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 86/188/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 38Α/18-3-1991) 

 

Π.Δ. 70α/1988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε 

αμίαντο κατά την εργασία (Φ.Ε.Κ. 31Α/17-2-1988) 

Π.Δ. 95/1978 Πέρι μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των 

απασχολουμένων σε εργασίες συγκολλήσεων 

(Φ.Ε.Κ. 20Α/17-2-1978) 

Π.Δ. 1073/1981 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών 

σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων 

αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού (Φ.Ε.Κ. 

250Α/16-9-1981) 

Π.Δ. 778/1980 Περί μέτρων προστασίας κατά την εκτέλεση 

οικοδομικών εργασιών (Φ.Ε.Κ. 193Α/26-8-1980) 
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3. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 

(Π.Δ. 305/96, Άρθρο 3, Παράγραφοι 3,4,5,6,8,9 και 10) 

 

Κατασκευή μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμαρουσίου 

 
3.1 Γενικά 

Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Το έργο αφορά την κατασκευή μονώσεων Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αμαρουσίου. 

3.2  Σύντομη Περιγραφή του Έργου 

Το έργο θα εκτελεσθεί στα Σχολικά Κτίρια του Δήμου Αμαρουσίου και θα αφορά στην κατασκευή 

υγρομόνωσης αλλά και θερμομόνωσης  όπως αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και στο 

Τιμολόγιο Μελέτης.   

  

Για την κατασκευή του  έργου θα χρησιμοποιηθούν : 

 Διάφορα εργαλεία αποξήλωσης σαθρών επιχρισμάτων,μονώσεων,χρωμάτων κ.λ.π. 

 Φορτηγά  για την διακίνηση των υλικών. 

Τα υλικά κατασκευής τα αποτελούν οι τα ρολλά θερμομόνωσης , οι κουβάδες στεγανωτικού υλικού κ.λ.π.  
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ –ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

Ο Ανάδοχος εξουσιοδοτεί υπεύθυνούς με ποικίλες εξουσίες και καθήκοντα, προς αποφυγή 

οποιουδήποτε εργατικού ατυχήματος. 

Ο Συντονιστής Ασφαλείας και οι Μηχανικοί Ασφαλείας του έργου ευθύνονται για την επίβλεψη της 

εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας και τις  προδιαγραφές 

της Υπηρεσίας. 

Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της Εργοδοσίας του Συντονιστή Ασφαλείας, των Μηχανικών Ασφαλείας, 

του Γιατρού Εργασίας και των εργαζομένων πηγάζουν από τις διατάξεις του Ν.1568/85 και του 

Π.Δ.305/96. 

Ο συντονιστής Ασφαλείας ενημερώνει μέσω του Διευθυντή Εργοταξίου, τον Διευθυντή Έργου όσον 

αφορά την ασφάλεια και τα μέτρα Ασφαλείας που θα ληφθούν. 

Αν αυτά τα μέτρα απαιτούν αλλαγές, τότε ο Διευθυντής Έργου θα πρέπει να ενημερωθεί και να εγκρίνει 

την αλλαγή και τα μέτρα.  Εντούτοις η ύστατη ευθύνη καταλογίζεται στον Διευθυντή Έργου. 

ΣΤΟΧΟΙ –ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

Ο αντικειμενικός σκοπός του Αναδόχου είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς ατυχήματα ή επιπτώσεις 

στην υγεία κανενός και να αποτρέψει οποιοδήποτε συμβάν το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση 

ή έμμεση ζημιά σε οποιοδήποτε ακίνητο, καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε οποιαδήποτε 

διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία που θα μπορούσαν να βλάψουν την αποτελεσματικότητα ή το καλό 

όνομά της. 

Ο Ανάδοχος αναμένει κάποια παρόμοια αντιμετώπιση από τους υπεργολάβους.  Επίσης προβλέπει και 

επισημαίνει πιθανούς κινδύνους οι οποίοι μπορεί να εμφανιστούν κατά την διάρκεια των εργασιών και 

συγχρόνως λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση αυτών σε ένα αποδεκτό 

επίπεδο. 

Ο Ανάδοχος καθιερώνει μαθήματα εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό ως προς τους κανόνες 

ασφαλείας και τις μεθόδους αποφυγής ατυχημάτων.  Το προσωπικό που θα προσληφθεί πρέπει να έχει 

εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα καθήκοντα του ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως 

θέσουν σε κίνδυνο του ίδιους ή τρίτους. 

Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, ενημερώνεται από το Μηχανικό Ασφαλείας για τους 

κανόνες ασφαλείας και υγιεινής και του παρέχονται ενημερωτικά έντυπα για τους κανόνες ασφαλείας 

που ισχύουν για κάθε εργασία.  Έπειτα περνάει από την κεντρική αποθήκη του εργοταξίου για να 

παραλάβει τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που απαιτούνται για την εργασία του. 

Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μία συγκεκριμένη εργασία με ειδικές απαιτήσεις ο Διευθυντής Έργου 

συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τα 

προβλήματα περί ασφάλειας. 
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Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις 

ρυθμίσεις περί ασφαλείας.  Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, θα 

συγκληθεί σύσκεψη με την παρουσία όλων των μελών που εμπλέκονται.  Το αντικείμενο της σύσκεψης 

θα είναι η εξέταση της μη συμμόρφωσης και η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να 

πραγματοποιηθεί.  Ακολούθως αν ο Μηχανικός Ασφαλείας βρίσκει ότι στη διάρκεια της Επιθεώρησης οι 

διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγματοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άμεσα στη Διοίκηση. 

Σε μηνιαία βάση συγκαλείται από το Συντονιστή Ασφαλείας σύσκεψη ασφαλείας στην οποία 

συμμετέχουν οι Διευθυντές των εργοταξίων, οι Μηχανικοί Ασφαλείας, ο Γιατρός Εργασίας και 

Προϊστάμενοι των τμημάτων που είναι υπεύθυνοι για θέματα που θα συζητηθούν στη σύσκεψη. 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Όταν διαπιστώνεται μια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο Μηχανικός Ασφαλείας ενεργεί 

σύμφωνα με τις διαδικασίες «Μη συμμορφώσεις» και «Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες» του 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Αναδόχου, περιγράφει τη διατυπωμένη κατάσταση και δίνει τις 

απαιτούμενες εντολές σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν.   

Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός του καθορισμένου χρόνου τις 

υποδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες.  Ακολούθως ο Μηχανικός Ασφαλείας ή ένας από τους 

συναδέλφους του θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. 

Τυχόν μη συμμόρφωση του υπεύθυνου έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση σύνταξη αναφοράς μη 

συμμόρφωσης από τον Μηχανικό Ασφαλείας και θα ακολουθείται η προαναφερόμενη σχετική 

διαδικασία. 

Κάθε ατύχημα, πρέπει να αναφερθεί αμέσως στο Μηχανικό Ασφαλείας και το Γιατρό Εργασίας.  Η 

κοινοποίηση πρέπει να γίνει την ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 

ενέργειες.  Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας πρέπει να είναι ενήμερος σχετικά με 

τη συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί και το συνολικό αριθμό των ατυχημάτων που συνέβησαν και τις 

ώρες εργασίας που χάθηκαν. 

Θα συντάξει δηλαδή μία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά με τα ατυχήματα που συνέβησαν στη 

διάρκεια του έργου.  Η Διοίκηση και οι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του έργου θα λαμβάνουν ένα 

αντίγραφο της προαναφερόμενης αναφοράς, ώστε να βελτιώνεται η μεθοδολογία εργασίας πρόληψης 

ατυχημάτων. 

Όλα τα έγγραφα σχετικά με θέματα ασφαλείας αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήματα εξετάζονται και 

αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη Διοίκηση για περαιτέρω μελέτη και λήψη αποφάσεων. 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.  Στα σημεία εισόδου και εξόδου 

στους εργοταξιακούς χώρους έχουν αναρτηθεί πινακίδες προειδοποιητικές «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ! 
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ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ», πινακίδες μείωσης της ταχύτητας, μπάρες και σήμανση των ορίων 

των δρόμων για να μην εισέρχονται τρίτοι στο έργο.          

          

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 

 Που βρίσκεται και πώς χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του. 

 Που βρίσκεται, τι περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρμακείο) πρώτων βοηθειών του 

τμήματός του. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Απαγορεύεται η κυκλοφορίας στα μέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, άρβυλα (παπούτσια ασφαλείας) 

και φόρμα. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα στα μέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 

 Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, εάν δεν του έχει 

ανατεθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα από τον προϊστάμενό του. 

 Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση. 

 Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος εάν δεν έχει τοποθετηθεί όλος ο 

προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει απομακρυνθεί όλο το αναρμόδιο 

προσωπικό. 

 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισμούς εδάφους, 

πάγκου εργασίας κλπ. 

 Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κλπ. Σε δρόμους διαφυγής γιατί πρέπει να 

διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχημάτων. 

 Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από αιωρούμενα φορτία. 

 Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση με τον 

αρμόδιο προϊστάμενο ή εργοδηγό παραγωγής. 

 Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να περνάει στο εσωτερικό μέρος των προστατευτικών 

διατάξεων και περιφράξεων των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 

 Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μια μηχανή πριν βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο 

άτομο δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση,   ρύθμιση στη μηχανή ή εργάζεται κοντά σ’ αυτή και 

σε επικίνδυνη απόσταση. 

Κατά την ανέγερση γεφυρών και γενικά τεχνικών έργων παρέχονται ασφαλείς χώροι εργασίας οι οποίοι 

μπορεί να είναι δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται με κιγκλιδώματα), καταστρώματα ή ξυλότυποι. 
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Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι υπεργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας.  Κατά τη 

διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό0 προειδοποιείται για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο και 

λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες συστάσεις και οδηγίες ασφαλείας από τους αρμόδιους του εργοταξίού 

που είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη. 

Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του μέσα στον 

εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισμούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις σχετικές διατάξεις 

ασφαλείας της Ελληνικής Νομοθεσίας, γίνεται παρέμβαση αμέσως από τον αρμόδιο επιβλέποντα του 

εργοταξίου με σκοπό τη συμμόρφωση του συνεργείου ή του εργολάβου με τις ισχύουσες διατάξεις 

ασφαλείας.   

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 

Για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων σύμφωνα  με το Π.Δ.396/94 επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή 

των παρακάτω οδηγιών: 

i Να φοράτε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή μπότες, φόρμα και κράνος, όταν κυκλοφορείτε στους 

δρόμους και τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου.  

ii Να φοράτε πάντα όλα τα απαιτούμενα είδη ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση μιας 

συγκεκριμένης εργασίας. 

iii Διατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατομικά σας μέσα προστασίας, φροντίζετε να τα 

αλλάζετε όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύετε σε κατάλληλο μέρος (ιματιοθήκες) για 

να μην καταστρέφονται. 

Για την προστασία των εργαζομένων γενικά, ο Ανάδοχος διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη ατομικής 

προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέματα που βρίσκονται στην κεντρική Αποθήκη.  

 

1. Γυαλιά ασφαλείας 

Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια, επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιά ασφαλείας.  Οι 

διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής: 

i Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής με συσκευή οξυγόνο –ασετιλίνης ή με τροχό. 

ii Γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. 

 

2. Γάντια 

Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων: 

i Δερμάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού κοφτερών και 

μυτερών αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από κοψίματα, τρυπήματα 

και τραυματισμούς γενικά. 

ii Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ΔΕΗ) των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για 

ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε κυκλώματα υπό τάση. 
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3. Παπούτσια ασφαλείας 

i Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζόμενους που διακινούνται στους δρόμους και 

τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

ii Οι μπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους με νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά οπουδήποτε η 

χρήση άρβυλου θα έκανε προβληματική και ανασφαλή την εργασία προσωπικού. 

 

4. Φόρμα εργασίας 

Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδος και την επικινδυνότητα της 

εργασίας που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρμας. 

Οι τύποι φόρμας είναι οι εξής: 

  Κοινές φόρμες εργασίας διμερείς. 

i Αδιάβροχες έναντι βροχής κλπ. 

 

5. Κράνη 

Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία μέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας. 

6. Ωτοασπίδες 

Για την προστασία από υψηλούς θορύβους, οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν ωτοασπίδες. 

 

7. Μάσκες 

Σε εργασίες όπου παράγεται σκόνη χρησιμοποιούνται μάσκες μιας χρήσεως και όπου υπάρχουν 

επικίνδυνα αέρια, μάσκες με φίλτρο ενεργού άνθρακα. 
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4.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται και αξιολογούνται οι δυνητικοί κίνδυνοι κατά τις διάφορες 

εργασίες εκτέλεσης των έργων.  

 

 

5.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα μέτρα πρόληψης κινδύνων που απαιτούνται από την 

ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και πρόσθετα συμπληρωματικά έργα, αν απαιτούνται.  

 

α/α Πηγή 

Κινδύνου 

Προβλεπόμενα 

μετρα από τη 

Νομοθεσία. 

Συμπληρωματικά μέτρα 

1 Εκσκαφές 

τάφρων και 

γενικές 

εκσκαφές 

τεχνικών 

έργων  

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ. 305/96 

1) Πρόσθετα μέτρα σε εκσκαφές που 

επηρεάζονται από έργα ΟΚΩ 

2) Σήμανση τάφρων σε οδούς 

3) Περίφραξη των εκσκαφών όταν αυτές 

λαμβάνουν χώρα σε κατοικημένες περιοχές. 

4) Γεφύρωση τάφρων σε κομβικά σημεία 

2 Δομικές 

εργασίες 

Π.Δ. 305/96 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ. 778/80  

Π.Δ. 22/12/33 

Π.Δ. 17/78 

Π.Δ. 95/99 

Π.Δ. 397/94 

Π.Δ. 377/93 

Π.Δ. 18/96 

Π.Δ. 16/96 

Π.Δ. 95/78 

Π.Δ. 190/84 

1) Ελεγχοι σκαλωσιάς 

2) Ασφάλεια προσβάσεων 

3) Προσοχή στους χειρισμούς της βαρέλας 

σκυροδέτησης καθώς και των δονητών 

σκυροδέματος 

4) Ασφαλής μεταφορά των δομικών υλικών 

5) Επιλογή κατάλληλων μέσων ατομικής 

προστασίας 

6) Αποκλεισμός χώρων εργασίας με 

επικύνδινα υλικά και σήμανση απαγόρευσης 
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 εισόδου 

7) Μέτρα αποφυγής ηλεκτροπληξίας 

8) Κατάλληλος εξαερισμός των εσωτερικών 

χώρων εργασίας. 

 

Πέραν των παραπάνω αναφερόμενων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής : 

 Σήμανση εργοταξίου 

 Διατήρηση του περιβάλλοντος με συγκέντρωση των άχρηστων ή χρησιμοποιηθέντων 

υλικών από τον Εργολάβο και διάθεσή τους σε επιτρεπτούς χώρους. 

 Τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. 

 Σύνταξη χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο θα επισημαίνονται τα εξής: 

α. Εργοτάξιο 

β. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και στις θέσεις εργασίας 

γ. Χώροι Υγιεινής και Πρώτων Βοηθειών 

δ. Χώροι αποθήκευσης υλικών 

α/α Πηγή 

Κινδύνου 

Προβλεπόμενα 

μετρα από τη 

Νομοθεσία. 

Συμπληρωματικά μέτρα 

3 Λοιπές 

εργασίες 

Π.Δ. 305/96 

Ν. 2696/96 

Π.Δ. 105/95 

Π.Δ. 1073/81 

1) Τοποθέτηση κατάλληλων προειδοποιη-

τικών πινακίδων 

2) Περίφραξη έργων 

3) Εξασφάλιση διαβάσεων για πεζούς και 

οχήματα 

4) Μέτρα προστασίας προσωπικού 

5) Προσοχή στα εναέρια και υπόγεια δίκτυα 

6) Μελέτη περιοχής για προϋπάρχοντα δίκτυα 

7) Επίβλεψη εργασίας κοντά σε τμήματα 

δικτύων Ο.Κ.Ω. 

8) Προσεκτική εκσκαφή 
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ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Υπάρχει έλεγχος εισόδου στο εργοτάξιο ατόμων άσχετων με το έργο. 

Στους επισκέπτες του εργοταξίου παρέχονται κράνη και άλλα Μέσα Ατομικής Προστασίας που ίσως 

χρειαστούν. 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Προειδοποιητικά σήματα είναι υποχρεωτικά και ο Ανάδοχος μεριμνά ώστε τέτοια κατάλληλα σήματα να 

ανεγείρονται σε ολόκληρο το χώρο εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95. 

Στις εισόδους και εξόδους των εργοταξιακών χώρων έχουν αναρτηθεί πινακίδες προειδοποίησης 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, περιοριστικές πινακίδες ταχύτητας και μπάρες. 

Στα μέτωπα κατασκευής χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση προκατασκευασμένα στοιχεία από 

σκυρόδεμα με τοποθέτηση επί αυτών κυματοειδούς λαμαρίνας ή εγχρώμου πλέγματος σήμανσης, 

ελαστικοί κώνοι, φανοί με αναλαμπές φωσφορούχα γιλέκα και ταινίες ασφαλείας. 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ  

Α. Πρόληψη Πυρκαϊάς 

 Απαγορεύεται στους εργαζόμενους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας 

που προκαλεί υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες 

υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 

 Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα, φλόγα ή 

θερμότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού. 

 Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (απομακρύνοντας αμέσως όλα τα 

σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα, ξύλα κλπ.). 

 Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια, για άμεση απομάκρυνση, σε 

περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαϊά. 

Β. Καταπολέμηση φωτιάς 

Γενικά 

 Το υλικό καταπολέμησης φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.  Πρέπει λοιπόν να 

παραμένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό. 

 Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς.  Απαγορεύεται 

«αυστηρά» η χρησιμοποίηση όλων των διατεθειμένων μέσων αντιμετώπισης πυρκαϊάς για 

άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 

Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαϊάς 

 Πυροσβεστήρες CO2 για στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

 Πυροσβεστήρες σκόνης για στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα κατά κανόνα. 
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 Άμμος για κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίμων. 

 Σκαπάνες και φτυάρια. 

Όλοι οι πυροσβεστήρες διατηρούνται σε καλή κατάσταση και πάντα γομωμένοι. 

Αντιμετώπιση πυρκαϊάς  

Για την αντιμετώπιση πυρκαϊάς πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο πυροπροστασίας που θα 

προβλέπει ομάδα πυροπροστασίας με αρχηγό και υπαρχηγό, για τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις. 

Τα μέλη της ομάδας πυροπροστασίας θα είναι εκπαιδευμένα και έτοιμα να επέμβουν σε περίπτωση 

πυρκαϊάς. 

Πέρα από τους πυροσβεστήρες που υπάρχουν σε όλους τους χώρους εργασίας του εργοταξίου, πρέπει 

να επιλεγεί κατάλληλη υδροφόρα που να μπορεί να χρησιμοποιείται και σαν πυροσβεστικό όχημα. 

Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, που βρίσκονται, για 

ποιες πυρκαϊές είναι κατάλληλα και πώς χρησιμοποιούνται. 

Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

υπό τάση και υγρά καύσιμα. 

Ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και περιοδικά θα γίνεται 

αποψίλωση του χώρου του εργοταξίου. 

Το νερό να χρησιμοποιείται για: 

α. κατάσβεση φωτιάς σε στερεά 

β. Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ. Να αποφεύγεται η χρήση 

πυροσβεστήρων σκόνης ή CO2.  Η καλύτερη λύση είναι το νερό.   

Γ. Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαϊάς 

Εάν αντιληφθείτε φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του εργοταξίου θα 

πρέπει αμέσως να ειδοποιήσετε:   

 Το τμήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο φωτιάς.  Στη συνέχεια προσπαθήστε να 

σβήσετε ή να περιορίσετε όσο είναι δυνατόν τη φωτιά χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα για 

την περίπτωση πυροσβεστικά μέσα. 

 Το προσωπικό πυρασφάλειας και το φύλακα. 

 Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο του φύλακα, καλέστε αμέσως την 

πυροσβεστική Υπηρεσία (199). 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Όλες οι ενέργειες επέμβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον επιστάτη ή τον εργοδηγό ή τον 

προϊστάμενο του τμήματος στο οποίο έχει προκύψει πυρκαϊά  
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως εγκλωβισμό εργαζομένων από 

πτώση χωμάτων σε βαθιά ορύγματα και άλλα ατυχήματα, συγκροτείται ομάδα έκτακτης 

ανάγκης, η οποία αποτελείται από τον εργοδηγό κάθε τμήματος και ένα ή περισσότερα άτομα 

που έχει επιλέξει ο κάθε εργοδηγός, για να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να επεμβαίνουν για 

την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης. 

Α. Κατάπτωση χωμάτων σε βαθιά ορύγματα 

Σε περίπτωση εγκλωβισμού εργαζομένων από πτώση χωμάτων σε βαθιά ορύγματα, 

ειδοποιείται αμέσως ο εργοδηγός ο οποίος με τη σειρά του ειδοποιεί τον προϊστάμενό του για 

κινητοποίηση του εργοταξίου.  Ο εργοδηγός με την ομάδα έκτακτης ανάγκης και τον κατάλληλο 

εξοπλισμό και τα κατάλληλα μηχανήματα, προχωρούν στον απεγκλωβισμό των εργαζομένων.  

Παρέχονται οι πρώτες βοήθειες στους ατυχηματίες και αν κριθεί αναγκαίο μεταφέρονται στο 

νοσοκομείο.      

Β. Εργατικό ατύχημα 

Σε κάθε εργατικό ατύχημα ειδοποιείται αμέσως ο εργοδηγός και η ομάδα έκτακτης ανάγκης, ο 

νοσοκόμος και ο Γιατρός εργασίας.  Δίνονται οι πρώτες βοήθειες στον ατυχηματία και αν κριθεί 

αναγκαίο μεταφέρεται με όχημα του εργοταξίου στο νοσοκομείο. 

Κάθε τμήμα είναι εφοδιασμένο με φαρμακείο, εξοπλισμένο κατάλληλα με όλα τα απαραίτητα 

φάρμακα και υλικά, για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. 

Γ. Αναγγελία ατυχήματος 

Για κάθε εργατικό ατύχημα, είτε σοβαρής μορφής είτε όχι, ενημερώνονται αμέσως ο Μηχανικός 

Ασφαλείας, ο Γιατρός Εργασίας και ο Προϊστάμενος του τμήματος στο οποίο ανήκει ο 

ατυχηματίας. 

Ο Μηχανικός Ασφαλείας προβαίνει σε καταγραφή και έρευνα του ατυχήματος, είτε με 

καταθέσεις μαρτύρων είτε με μαρτυρία του ατυχηματία.  Στη συνέχεια συμπληρώνει το έντυπο 

αναφοράς ατυχήματος, το οποίο υπογράφει ο Προϊστάμενος του ατυχηματία και ο ίδιος ο 

ατυχηματίας.  Το έντυπο αυτό αποστέλλεται στον CM της Επίβλεψης. 

Αν το ατύχημα είναι σοβαρό, ο Μηχανικός Ασφαλείας συμπληρώνει και το έντυπο δήλωσης 

ατυχήματος που αποστέλλεται στην Επιθεώρηση Εργασίας. 

Στη συνέχεια ο Μηχανικός Ασφαλείας, σε συνεργασία και με το Γιατρό Εργασίας, προβαίνει σε 

ανάλυση του ατυχήματος και προτείνει λύσεις και κάνει συστάσεις στους Προϊσταμένους και 

τους εργοδηγούς, καθώς και στους εργαζόμενους, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια 

ατυχήματα. 
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ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ        

1. Σύμφωνα με τον Νόμο 1396/83, άρθρο8, τηρούνται επί τόπου του έργου: 

Α)  Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας, υπόχρεοι για ενημέρωση 

(άρθρο 8, παρ. 2 του Ν. 1396/83) και δυνατότητα του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 8, παρ. 3 του Ν. 

1396/83). 

Β)  Βιβλίο υποδείξεων και συμβουλών ασφαλείας της εργασίας, υγιεινής και πρόληψης εργατικών 

ατυχημάτων (άρθρα 6.1 και 9.1 του Ν.1568/85) θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

Γ)  Βιβλίο συντήρησης και ελέγχου συστημάτων ασφαλείας (άρθρο 19 του Ν.1568/85). 

Δ)  Βιβλίο εργατικών ατυχημάτων. 

2. Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως: 

Στο χώρο του εργοταξίου αναρτώνται έντυπα που καθοδηγούν και ενημερώνουν τους εργαζόμενους σε 

ζητήματα ασφαλείας και υγιεινής. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        

Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές. 

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μεγίστης σημασίας για τον Ανάδοχο. 

Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται: 

Α)  Η ελάχιστη δυνατή εναρμόνιση του Έργου στο περιβάλλον. 

Β)  Η ελάχιστη διατάραξη του περιβάλλοντος. 

Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται: 

 Τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 

 Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του. 

 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΦΟΡΤΩΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

Α. Κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν: 

 Κίνδυνος πτώσης ατόμων από ύψος 

 Κίνδυνος πτώσης αντικειμένων από ύψος 

 Κίνδυνος από αστοχία εδάφους  

 Κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης 

 Κίνδυνος από υψηλούς θορύβους 

 Κίνδυνος εισπνοής σκόνης 

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας  

 Κίνδυνος πυρκαϊάς 

 Κίνδυνος εμπλοκής εργαζόμενου με κινούμενα μέρη του διατρητικού εξοπλισμού 

 Κίνδυνος καταπλάκωσης 
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 Κίνδυνος κώφωσης 

 Κίνδυνος ζημίας γειτονικών κτιρίων  

 Κίνδυνος ζημίας γειτονικών δρόμων 

 Κίνδυνος εμπλοκής εργαζομένων με μηχανήματα 

 Κίνδυνος εμπλοκής εργαζομένων μεταξύ τους 

 Κίνδυνος ανατροπής μηχανημάτων και οχημάτων 

 

Β. Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων 

Οι εκσκαφές γίνονται με εκσκαφείς, φορτωτές και φορτηγά μεταφοράς. 

Οι χειριστές φροντίζουν, ώστε τα μηχανήματα και τα οχήματα που χειρίζονται, να επιθεωρούνται και να 

συντηρούνται σωστά.  Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος, το οποίο ελέγχεται και 

αναθεωρείται και το δελτίο συντήρησης, το οποίο ενημερώνεται από το συντηρητή του εργοταξίου. 

Οι χώροι εργασίας διαμορφώνονται έτσι, ώστε να είναι λειτουργικοί, ασφαλείς, προσπελάσιμοι και η 

επιλογή των μηχανημάτων  γίνεται πάντα με τεχνικά κριτήρια από τον υπεύθυνο μηχανικό κατασκευής. 

Τα μηχανήματα είναι εφοδιασμένα με ηχητικό και φωτεινό σήμα κατά την οπισθοδρόμηση και διαθέτουν 

πυροσβεστήρα.  Η χρήση τους γίνεται μόνο από χειριστές που κατέχουν την κατάλληλη άδεια. 

Πριν αρχίσουν οι εργασίες όλες οι εκσκαφές έχουν σχεδιασθεί και έχει αποφασιστεί η μέθοδος που θα 

ακολουθηθεί, καθώς και ο τύπος αντιστήριξης που απαιτείται (για εκσκαφές πάνω από 1.5 m βάθος).  

Υπάρχει η μελέτη του μηχανικού του έργου για την αντιστήριξη των πρανών. 

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ερευνώνται όλες οι θέσεις υπόγειων δημόσιων δικτύων όπως 

τηλεφώνου, ηλεκτρισμού, φωταερίου, φυσικού αερίου, ύδατος, καυσίμων κα., ώστε αυτά να 

απομονωθούν ή να μεταφερθούν ή να επισημανθούν και περιφραχθούν. 

Σε κάθε περίπτωση γίνεται έλεγχος αν η εκσκαφή θα επηρεάσει γειτονικά κτίρια, κατασκευές ή δρόμους 

και αν υπάρχει προγενέστερη εκσκαφή, ώστε να ληφθούν τα αναγκαία ειδικά μέτρα ασφαλείας. 

Τα όρια εκσκαφής χαράσσονται επακριβώς από το τοπογραφικό συνεργείο.  Κατά τη φάση εργασίας 

αυτής επιθεωρούνται καθημερινά τα στοιχεία της, ώστε να υλοποιείται η σωστή και ασφαλής κατασκευή. 

Όταν εγκαθίσταται υποστήριγμα ή αφαιρείται στα φάση των εκσκαφών, η εργασία γίνεται κατά τρόπο 

που να μην εκτίθενται σε κίνδυνο εργαζόμενοι. 

Σε μεγάλες εκσκαφές, όπου η πρόσβαση γίνεται με κλίμακες αυτές εξέχουν 1μέτρο πάνω από το χείλος 

της εκσκαφής. 

Κάθε εργαζόμενος σε μία εκσκαφή προστατεύεται φορώντας κράνος, παπούτσια ασφαλείας, φόρμα 

εργασίας και όσα άλλα μέσα ατομικής προστασίας απαιτούνται από τους κανόνες ασφαλείας. 

Τα όμβρια ή τα ύδατα εκσκαφής αντλούνται και αποχετεύονται.  Οι εργαζόμενοι σε εκσκαφές με ύδατα 

εφοδιάζονται με αδιάβροχα υποδήματα. 

Απαγορεύεται η εναπόθεση φορτίων κοντά στο  χείλος της εκσκαφής ή η διέλευση βαρέων οχημάτων, 

εκτός αν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα.  Τα προϊόντα εκσκαφής τοποθετούνται σε απόσταση 

τουλάχιστον 60cm από το χείλος της εκσκαφής. 
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Όπου απαιτείται κατασκευάζεται κουπαστή ασφαλείας ενώ, όπου δεν εκτελούνται εργασίες, ο χώρος 

περιφράσσεται με ταινία ασφαλείας και τα μηχανήματα σταθμεύον μακριά από τις περιοχές εκσκαφής. 

Τα διανοιγμένα φρεάτια καλύπτονται και επισημαίνονται με ταινία σήμανσης ώστε να αποφευχθεί η 

πτώση κάποιου περαστικού ή εργαζόμενου. 

Η αποκομιδή των προϊόντων των εκσκαφών γίνεται με τη χρήση φορτωτών και φορτηγών.  Για τα 

μηχανήματα αυτά ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ». 

Για την καταπολέμηση της σκόνης που παράγεται από την προσπέλαση των αυτοκινήτων και οχημάτων, 

προβαίνουμε σε κατάβρεγμα των δρόμων. 

Πριν από την έναρξη της φόρτωσης, το επίπεδο εργασίας διαμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να επιτρέπει 

ομαλή πρόσβαση των οχημάτων. 

Η φόρτωση των οχημάτων γίνεται προσεκτικά χωρίς να επιτρέπεται πιθανή πτώση υλικών από την 

καρότσα μεταφοράς κατά τη διαδρομή. 

Κατά τη διάρκεια φόρτωσης, μεταφοράς υλικών εκσκαφής, οι χειριστές προσέχουν να μην υπάρχουν 

εργαζόμενοι κοντά στο μηχάνημα, να μην μετακινούν φορτία πάνω από εργαζομένους και να κινούνται 

αργά και προσεκτικά στις περιοχές που υπάρχει συνωστισμός οχημάτων και προσώπων. 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο μηχανικός εξοπλισμός ενός εργοταξίου περιλαμβάνει μηχανήματα που εξυπηρετούν διάφορες 

εργασίες. Η σύνθεση του εξοπλισμού για της εκτέλεση μιας εργασίας εξαρτάται από το είδος της 

εργασίας, το μέγεθός της και τις ιδιαιτερότητες του χώρου εργασίας. Στα χωματουργικά έργα 

χρησιμοποιούνται φορτωτές, εκσκαφείς, προωθητές, οδοστρωτήρες, ισοπεδωτές και φορτηγά 

ανατρεπόμενα. Για την κατασκευή των φρεατοπασσάλων χρησιμοποιούνται γεωτρύπανα διάνοιξης των 

φρεάτων, γερανοί τοποθέτησης του οπλισμού του πασσάλου, αντλία και αυτοκίνητο-βαρέλα μεταφοράς 

σκυροδέματος για τη σκυροδέτηση του πασσάλου. Για τη θραύση της κεφαλής του πασσάλου 

χρησιμοποιείται κομπρεσέρ αέρος. Για τις σκυροδετήσεις χρησιμοποιούνται αυτοκίνητα-βαρέλες 

μεταφοράς σκυροδέματος, αντλίες σκυροδέματος, δονητές σκυροδέματος. Στο χώρο του εργοταξίου 

χρησιμοποιούνται επίσης, για διάφορες εργασίες υποστήριξης του έργου, γερανοί, γεννήτριες και 

λεωφορεία ή επιβατικά. 

Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισμός της εταιρίας, όπως φορτηγά, γερανοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις και 

άλλα παρόμοια όπως επίσης υλικά και εργαλεία, είναι καταχωρημένα, εφοδιασμένα με άδεια, 

ασφαλισμένα και διατηρημένα σε καλή φυσική κατάσταση. 

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

 Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

 Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο  Α’ Βοηθειών 
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 Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό 

σήμα κατά την όπισθεν. 

 Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται  και αναθεωρείται  και 

το δελτίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται απ’ το συντηρητή του εργοταξίου. 

Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήματος και ενημερώνει 

υπεύθυνα άτομα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. 

Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα, τους υαλοκαθαριστήρες και τα λοιπά 

συστήματα ασφαλείας. 

Πρέπει να δένονται με ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχημα. 

Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήματα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν σταματήσει τελείως. 

Απαγορεύεται το κάπνισμα όταν γίνεται εφοδιασμός με καύσιμα και η μηχανή πρέπει να είναι σβηστή. 

Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο. 

Πρέπει να γίνει Ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας. 

Απαγορεύεται η χρήση των οχημάτων για άλλες εργασίες απ’ αυτές για τις οποίες έχουν κατασκευαστεί. 

 

ΦΟΡΤΩΤΕΣ 

 Το όχημα πρέπει να φέρει άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

 Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

 Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό 

σήμα κατά την όπισθεν. 

 Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται  και αναθεωρείται  και 

το δελτίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται απ’ το συντηρητή του εργοταξίου. 

Η χρήση των φορτωτών αυτών γίνεται στα εξωτερικά σκάμματα, υπαίθρια ορύγματα, στο σπαστήρα και 

στη μονάδα σκυροδέματος και στη σήραγγα εφόσον το επιτρέπουν οι διαστάσεις του. Ισχύουν όσα για 

τους φορτωτές υπογείων. 

 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Για τον εξοπλισμό της διαδικασίας συντήρησης ισχύουν: 

 Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται  και αναθεωρείται  και 

το δελτίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται απ’ το συντηρητή του εργοταξίου. 

 Οι οδηγίες και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών. 

 Απαγορεύεται η χρήση εργαλειομηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα, κλπ) από 

πρόσωπα μη εξασκημένα και ακατάλληλα για το χειρισμό τους. 
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 Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και ηλεκτροκόλληση αν αυτός που την εκτελεί δεν έχει 

προηγουμένως εφοδιαστεί με όλα τα ατομικά προστατευτικά μέσα (για την προστασία των 

ματιών, του προσώπου, των χεριών, των ποδιών και του σώματος), κατά της φωτιάς, της 

ακτινοβολίας και των πυρακτωμένων τεμαχίων, και από μη εκπαιδευμένα, αρμόδια και 

εξουσιοδοτημένα άτομα. 

 Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα, εγκαταστάσεις, 

συσκευές κλπ, αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή με τα κινούμενα 

μέρη μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους. 

 Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να 

παραμένει σε λειτουργία ο εξοπλισμός: 

I. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τις διαδικασίες αυτές θα είναι πλήρως εκπαιδευμένοι 

και εξουσιοδοτημένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή. 

II. Θα καθοριστεί μία ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα είναι 

διαθέσιμη και αν είναι πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στον μηχανισμό.      
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6. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

Ο Φάκελλος Ασφαλείας και Υγείας αποτελεί αρχείο στοιχείων, οδηγιών και υποδείξεων για την 

πρόληψη κινδύνων μετά την κατασκευή του έργου. 

Επομένως συντάσσεται κυρίως από τον Ανάδοχο Εργολάβο του έργου και εμπλουτίζεται με τα 

κατασκευαστικά ("ως κατασκευάστηκε") σχέδια του έργου. 

Ως προκαταρκτικό στοιχείο του Φ.Α.Υ. θεωρείται η εγκεκριμμένη Οριστική Μελέτη του έργου. 

Στον Φ.Α.Υ., ο Ανάδοχος Εργολάβος θα : 

 Επισημάνει όλα τα βαρυτικά δίκτυα, το υφιστάμενο δίκτυο πίεσης καθώς και το υφιστάμενο 

Αντλιοστάσιο. 

 Καταγράψει όλους τους πιθανούς κινδύνους από τη λειτουργία και συντήρηση του έργου και τους 

τρόπους αποφυγής τους. 

 Υποδείξει όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής κατά τη λειτουργία του έργου. 

 Προτείνει το αναγκαίο πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης του έργου. 

 

                                                                        ΜΑΡΟΥΣΙ  …../  10 /2014 
 

  

 
O   ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Μ.Ε.Δ.                                                           
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡ.ΚΤΙΡΙΩΝ                                                        
 

Μ.Ε.Δ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ  ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 
 

Γ. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 
 
              Ν. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

ΕΡΓΟΔ. ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ ΤΕ 

 
 
 
 
 
 

Π. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 
ΗΛ/ΓΟΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ:  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
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5.TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ σελ .2 από 4  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Εισαγωγή ..................................................................................................................................... 3 

2. Περιγραφή των εργασιών και βασικά χαρακτηριστικά του έργου. ............................................ 3 

3. Εργασίες  αποξήλωσης παλαιών μονώσεων και υλοποίησης νέων : .......................................... 3 
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5.TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ σελ .3 από 4  

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη και Τεχνική Περιγραφή αφορά την κατασκευή νέων μονώσεων σε σχολεία του 

Δήμου Αμαρουσίου.  

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται: 

 Η εκπόνηση όλων των συμπληρωματικών μελετών απαραίτητων για την εκτέλεση του 

έργου πέραν αυτών που παραδίνονται με τα τεύχη δημοπράτησης.     

 Την επισκευή και συντήρηση όλων των σχολικών κτιρίων του Δήμου Αμαρουσίου 

σύμφωνα με τις μελέτες της Υπηρεσίας.  

2. Περιγραφή των εργασιών και βασικά χαρακτηριστικά του έργου. 

2.1 Τόπος εκτέλεσης έργου 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αμαρουσίου. 

2.2 Αντικείμενο δημοπρατούμενου έργου 

Αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η εκτέλεση των 

παρακάτω εργασιών: 

 

 

3. Εργασίες  αποξήλωσης παλαιών μονώσεων και υλοποίησης νέων : 

Οι   εργασίες που προβλέπονται  για την έντεχνη κατασκευή του έργου, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά , αναφέρονται παρακάτω : 
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5.TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ σελ .4 από 4  

 

 Αποξήλωση παλαιών μονώσεων και μεταφορά προϊόντων καθαίρεσης σε 
κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος 

 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες 

 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος με τσιμεντόχρωμα. 

 Απλή επίστρωση με ασφαλτόπανο 

κ.λ.π. 

 

 

         

                                                                                    ΜΑΡΟΥΣΙ ______ 2014 
 
 
          ΜΕΔ     ΜΕΔ 
   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                            
     ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ    Δ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ 
            ΚΤΙΡΙΩΝ 
        
 
  
 Γ. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ         Ν. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ                              Π. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ                           
 ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ           ΕΡΓΟΔ. ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ ΤΕ                   ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
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ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

   

 

 

 

 

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  

ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ    
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ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Στο παρόν τεύχος περιέχονται οι προδιαγραφές έργων πολιτικού μηχανικού και υλικών . Oι Τεχνικές 

Προδιαγραφές που αναφέρονται στο τεύχος αυτό, αφορούν στο είδος και την ποιότητα των διάφορων 

υλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και στον τρόπο εκτέλεσης των πάση φύσεως εργασιών της 

παρούσης εργολαβίας. Οι τεχνικές προδιαγραφές αυτές αλληλοσυμπληρώνονται με το Τεύχος της 

Τεχνικής Περιγραφής και των λοιπών Συμβατικών Τευχών.  

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές έχουν σαν σκοπό την άρτια κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τους κανόνες 

της τέχνης, την απαιτούμενη και επιβαλλόμενη ασφάλεια εκτέλεσης του έργου καθώς και την 

προσαρμογή των συνθηκών εκτέλεσης του έργου μέσα στα όρια αυτά. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται 

στις προδιαγραφές αυτές 

Αν κατά το στάδιο της Οριστικής Μελέτης προταθούν από τον Ανάδοχο υλικά και αντίστοιχες εργασίες 

τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί και περιγραφεί ή διαφοροποιούνται από αυτά που προβλέπονται στο 

τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών Προδιαγραφών τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταθέσει τεκμηριωμένη πρόταση για τα προτεινόμενα υλικά, τη μεθοδολογία και τους όρους- πρότυπα 

κατασκευής συνοδευόμενη από σχέδια λεπτομερειών αυτών τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

1.2 Πρότυπα και Κανονισμοί 

Ισχύουν οι προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) όπως αυτές προσδιορίζονται από τις 

Ευρωπαϊκές οργανώσεις τυποποίησης CEN ή CENELEC κλπ στο πλαίσιο της Οδηγίας δομικών 

προτύπων 89/106/ΕΟΚ. 

Οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Π.Δ 23/5.02.1993 “Περί προσαρμογής 

της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 71/304, 78/669, 89/440 

και 89/665 της ΕΟΚ. 

Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών (εκτός αν γίνεται αναφορά σε 

συγκεκριμένες υψηλότερες απαιτήσεις ) είναι η ακόλουθη: 

α) Ευρωπαϊκά πρότυπα (Ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις) 

β) Κοινές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης  

γ) Πρότυπα εθνικά σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις και οδηγίες 89/106 

δ) Εθνικά Πρότυπα που είναι σύμφωνα με τα διεθνή ISO 

ε) Υπόλοιπα εθνικά Πρότυπα 

στ) Οποιοδήποτε άλλο πρότυπο 

Οπουδήποτε στις τεχνικές προδιαγραφές γίνεται αναφορά σε ενδεικτικό τύπο,  “σήμα” ή εμπορική 

σημασία εξυπακούεται ότι αναφέρεται και σε “ισοδύναμο”. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς 

έγκριση υλικά με ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον ισοδύναμα αυτών των ενδεικτικών 

τύπων για κάθε υλικό. 

1.3 Υλικά- Προσωπικό- Εργασία – Χαράξεις 

1.3.1 Υλικά 

Με τον όρο υλικά νοείται κάθε αυτοτελές υλικό ή κάθε σύστημα υλικών που διατίθεται έτοιμο στο 

εμπόριο και μπορεί να ενσωματωθεί στο έργο αυτούσιο ή ύστερα από επεξεργασία ή κατεργασία. 

Για όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο, ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει την υποχρέωση, πριν από 

οποιαδήποτε σχετική παραγγελία, να προσκομίζει δείγματα στο εργοτάξιο για να ελεγχθούν και να 

διαπιστωθούν από τον επιβλέποντα, αν αυτά ανταποκρίνονται με τα ποιοτικά στοιχεία προσφοράς, την 

Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα δείγματα θα φυλάσσονται προκειμένου να 

συγκριθούν με τα προσκομιζόμενα για ενσωμάτωση στο έργο υλικά. Τα  υλικά δεν θα διαφέρουν κατά 

την μορφή και την ποιότητα από τα αντίστοιχα εγκριθέντα δείγματα. 

Υλικά που δεν ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και τις προδιαγραφές αυτές ή αλλοιώθηκαν 

κατά την μεταφορά, αποθήκευση κλπ ή έχουν χρησιμοποιηθεί κατά άστοχο τρόπο θα απομακρύνονται 

αμέσως από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται από κατάλληλα νέα. 

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα καινούργια, άριστης ποιότητας και 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα πρότυπα. Θα ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα 

δείγματα και θα υπάρχει διαθέσιμο κάθε απαραίτητο στοιχείο ιχνηλασιμότητάς τους δηλ. θα είναι 

σημασμένα με ετικέτες (όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής, ο χρόνος 

παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν) θα είναι 

δόκιμα και θα συνοδεύονται από τα  προβλεπόμενα πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους και την 

ποιότητάς και θα περιέχονται στο επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο της εταιρείας που τα παράγει ή τα διαθέτει. 

Η αποθήκευση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε  κατάλληλους χώρους με φροντίδα και δαπάνη 
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του Αναδόχου. Για λόγους ασφαλείας ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει την λήψη ειδικών μέτρων κατά την 

αποθήκευση υλικών.  

Η αποθήκευση των προσκομιζόμενων υλικών θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο και χρονικό διάστημα, ώστε 

να αποφεύγεται και η παραμικρή αλλοίωση σε αυτά (σύσταση, φυσική και χημική, αντοχές και λοιπές 

χαρακτηριστικές φυσικές και χημικές ιδιότητες, εμφάνιση κλπ) και θα ακολουθούνται οι υποδείξεις του 

παραγωγού ή κατασκευαστή  τους. Υλικά που μπορεί το ένα να επηρεάσει το άλλο θα αποθηκεύονται 

χωριστά. 

Η αποθήκευση των υλικών  (η οποία θα είναι εντός του εργοταξίου) θα γίνεται έτσι ώστε να είναι 

δυνατός κάθε στιγμή οποιοσδήποτε έλεγχος από τον Εργοδότη, να διευκολύνεται η κατανάλωσή τους 

αντίστοιχα με την σειρά προσκόμισής τους, να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, δηλητηρίασης 

από πτητικά αέρια και να μην υπερφορτώνονται οι κατασκευές του έργου. 

Η προσκόμιση αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες 

του Αναδόχου κατά τους ενδεδειγμένους τρόπους ώστε να μην υφίστανται ζημιές ή άλλες αλλοιώσεις.   

Υλικά που δεν ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και τις προδιαγραφές αυτές ή αλλοιώθηκαν 

κατά την μεταφορά, αποθήκευση ή λόγω λήξης προθεσμίας χρήσης κλπ  ή έχουν χρησιμοποιηθεί κατά 

κάποιο τρόπο στο έργο θα απομακρύνονται αμέσως από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται με 

φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου από κατάλληλα  νέα. 

Όλα τα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση θα πρέπει να διασφαλίζουν σταθερή ποιότητα και η 

παραγωγός κατασκευαστής τους θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί με βάση το πρότυπο διασφάλισης 

ποιότητας ΙSO 9001/2000. 

Στην περίπτωση που η εταιρεία παραγωγής δεν διαθέτει πρόσφατο πιστοποιητικό θα πρέπει οι σταθερές 

συνθήκες παραγωγής να διαπιστώνονται – επιβεβαιώνονται από την Υπηρεσία, διαφορετικά 

απαγορεύεται η ενσωμάτωση των υλικών αυτών στο έργο. 

Για να εγκριθούν τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών που πληρούν όλες τις 

επί μέρους απαιτήσεις ενός και του αυτού κανονισμού (σε συχνότητα επανάληψης των δοκιμών όπως 

ορίζει το αντίστοιχο πρότυπο) και από δύο δείγματα του κάθε υλικού.  

Η τοποθέτηση των υλικών στο έργο θα γίνεται με εκπαιδευμένα ή εξουσιοδοτημένα  συνεργεία από τις 

εταιρείες παραγωγής τους ή από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 

λεπτομέρειες που αναφέρουν. 

1.3.2 Προσωπικό 

Με τον όρο προσωπικό νοούνται όλοι όσοι θα απασχολούνται με εντολή του Αναδόχου κατά 
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οποιοδήποτε τρόπο στην κατασκευή του έργου. 

Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο θα είναι έμπειρο και εξειδικευμένο (αποδεδειγμένη εμπειρία  

απασχόλησης στον τομέα του σε αντίστοιχες εργασίες) και θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από τις 

ισχύουσες διατάξεις και ρυθμίσεις της σύμβασης αυτής τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τον 

χειρισμό των διαφόρων μηχανημάτων ή την εκτέλεση της ανατιθέμενης σε αυτό εργασίας (π.χ  

ηλεκτροσυγκολλητές, χειριστές μηχανημάτων κλπ) αποδεικτικά των οποίων θα είναι στην διάθεση της 

Υπηρεσίας αμέσως μόλις ζητηθούν. 

Το προσωπικό θα είναι κατανεμημένο σε συνεργεία με πλήρη οργάνωση και θα καλύπτει όλες τις 

βαθμίδες οργάνωσης αυτής π.χ μηχανικοί, εργοδηγοί ή αρχιτεχνίτες, τεχνίτες εξειδικευμένοι, βοηθοί, 

εργάτες κλπ που θα υπόκεινται στην έγκριση του Εργοδότη. 

Η Υπηρεσία μετά από εισήγηση της επίβλεψης μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση προσωπικού που 

δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα της απαιτούμενης εργασίας ή δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα ή 

δεν συμμορφώνονται στις δεδομένες εντολές (ή δεν τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας) οποτεδήποτε 

αυτό κριθεί αναγκαίο 

1.3.3 Εργασία  

Με τον όρο Εργασία νοείται οποιαδήποτε ενέργεια έχει σχέση με την κατεργασία των υλικών είτε στον 

χώρο του εργοταξίου είτε αλλού και την ενσωμάτωσή του στο έργο. 

Η Υπηρεσία θα παρακολουθεί οποιαδήποτε εργασία έχει σχέση με το έργο οπουδήποτε αυτή εκτελείται. 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις σχετικές με την εκπλήρωση του όρου αυτού πληροφορίες και 

διευκολύνσεις. 

Καμία εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς προηγουμένως να έχει δοθεί έγκριση από τον Εργοδότη για τις 

μελέτες και τα υλικά σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελεσθεί αυτή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι 

δυνατόν να επιτραπεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις μελέτες και σχέδια που έχουν ήδη υποβληθεί αλλά 

δεν έχουν ακόμα εγκριθεί, εφόσον ο Ανάδοχος δηλώσει ρητά ότι αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη 

και τον  κίνδυνο των εργασιών αυτών. 

Καμία εργασία δεν θα εκτελείται πριν ελεγχθούν οι προηγούμενες εργασίες και εξασφαλισθούν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις και συνθήκες για την εκτέλεσή της. Κατά τον έλεγχο ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, προσωπικό και μέσα στην Επίβλεψη. Καμία 

αφανής εργασία ή κατασκευή δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από την Επίβλεψη. 

Καμία εργασία δεν θα εκτελείται πριν εγκριθεί το κατά περίπτωση ζητούμενο δείγμα. Το δείγμα θα 

παραμένει μέχρι τέλους του έργου σαν οδηγός αναφοράς των εκτελούμενων εργασιών. 
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Εργασίες που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές αυτές ως προς τις αντοχές, την ποιότητα, τα υλικά, το 

δείγμα και λοιπά στοιχεία δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Εργασίες που δεν έχουν γίνει αποδεκτές γιατί επηρεάζουν την αντοχή, την ασφάλεια του έργου των 

χρηστών του και την τελική του εμφάνιση θα αποκαθίστανται με καθαίρεση και ανακατασκευή. Λοιπές 

εργασίες που δεν έχουν γίνει αποδεκτές θα επισκευάζονται κατά τον προσφορότερο τρόπο. Και στις δύο 

περιπτώσεις ο Ανάδοχος δεν θα έχει απαίτηση πρόσθετης αμοιβής. 

Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται τα πλεονάζοντα, τα άχρηστα και θα 

καθαρίζονται οι χώροι με προσοχή ώστε να μην προξενούνται ζημιές, φθορές κλπ στις τελειωμένες 

εργασίες. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για αποφυγή ζημιών, ατυχημάτων 

κλπ και το έργο θα παραμένει καθαρό, καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, με εβδομαδιαίο 

τακτικό καθάρισμα των χώρων, μέχρι την οριστική παράδοσή του. 

Τελειωμένες εργασίες θα προστατεύονται κατά τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο από οποιεσδήποτε φθορές 

και θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. Διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές και θα ακολουθείται η 

διαδικασία που έχει περιγραφεί ανωτέρω. Το έργο θα διατηρείται καθαρό και σε άριστη κατάσταση καθ΄ 

όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών με εβδομαδιαίο τακτικό καθάρισμα των χώρων μέχρι την 

παράδοσή του. 

1.3.4 Χαράξεις 

Όλες οι εργασίες χαράξεων και επιμετρήσεων, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα γίνονται με 

φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει για τον σκοπό αυτό όλα τα απαραίτητα όργανα 

και μέσα καθώς και το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της 

Επίβλεψης και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και  τα εγκεκριμένα σχέδια. 

Καμία εργασία δεν θα εκτελείται πριν γίνει έλεγχος των χαράξεων από την Επίβλεψη. Για τον έλεγχο, ο 

Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτώς τον επιβλέποντα μηχανικό, και να του 

διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται για τον έλεγχο. 

Ο Ανάδοχος οφείλει κατά τις χαράξεις να ελέγξει και να επαληθεύσει τις διαστάσεις των  σχεδίων. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας, σφάλματος ή παραλείψεως οφείλει να προτείνει και τις απαιτούμενες 

αναπροσαρμογές σχεδίων και εκτελέσεις κατασκευών στην επίβλεψη και να μην προχωρήσει στην 

χάραξη χωρίς την έγκρισή της. 

1.3.5 Μηχανήματα και Εργαλεία 

Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για την επιλογή και χρήση μηχανικών μέσων στην κατασκευή του 

έργου. Τα διατιθέμενα μέσα θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, θα είναι απολύτως ασφαλή και για τους 
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χειριστές και τρίτους, κατά το δυνατό σύγχρονα και αποδοτικά, θα έχουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις 

και άδειες από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και θα είναι ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρείες που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, για τα τυχόν πρόκληση ατυχημάτων με αυτά εντός ή εκτός του χώρου 

όπου εκτελείται το έργο. Αποδεικτικά για τα πιο πάνω θα βρίσκονται κάθε στιγμή στην διάθεση της 

Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προσκόμιση άλλου εφεδρικού και 

ισοδύναμου, χωρίς καθυστέρηση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-1. Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) 

Αντικείμενο του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών (Τ.Π.) είναι η διατύπωση των ειδικών τεχνικών 

όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα από τον Κύριο του Έργου 

Συμβατικά τεύχη και σχέδια, όπως αυτά θα διαμορφωθούν στην μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου (και η 

οποία θα εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία), θα εκτελεστούν οι εργασίες του προκείμενου Έργου. 

Οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί, καθώς και οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ, 

ισχύουν για τις εργασίες και τα υλικά στα οποία αναφέρονται και συμπληρώνουν αυτές τις 

προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την υποβολή της προσφοράς του να καταθέσει 

υπογεγραμμένα για την αποδοχή τους προς εφαρμογή στο παρόν Έργο όλες τις πρότυπες Τεχνικές 

Προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ και ΕΛΟΤ, όλων των εργασιών και υλικών που συμπεριλαμβάνονται στο 

παρόν Έργο έστω και εάν δεν κατονομάζονται ξεχωριστά . 

Όσες φορές αναφέρεται ότι κάποια εργασία ή υλικό ανταποκρίνεται σε ορισμένο 

πρότυπο (ΤΟ, ΠΤΠ ή  άλλη προδιαγραφή), εξυπακούεται ότι είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο η 

εκτέλεση όλων των δοκιμών και ελέγχων που προδιαγράφονται στο 

πρότυπο αυτό. Οι δαπάνες και η φροντίδα για την εκτέλεσή τους βαρύνει τον 

Ανάδοχο του Έργου. Σε περίπτωση άρνησης ή αμέλειας του Αναδόχου για την εκτέλεση των εν λόγω 

δοκιμών και ελέγχων η Υπηρεσία θα προβεί στην εκτέλεση τους σε χρέωση του Αναδόχου και σε 

εργαστήριο της επιλογής της, τα δε αποτελέσματα θα είναι υποχρεωτικά για τον Ανάδοχο.      

ΚΕΦΑΛΑΙΟ- 2. Εφαρμογές στο έδαφος 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τα στοιχεία που 

προσδιορίζονται από έρευνες, δοκιμαστικές εργασίες στον τόπο των έργων και εργαστηριακές εξετάσεις 

(γεωτρήσεις, γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες, δοκιμαστικές εκσκαφές, δοκιμασίες, προσδιορισμός 

παραμέτρων εδάφους,  παροχών   κ.λπ.) καθώς και τα σχέδια  κατασκευής τους. 
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Πριν από την έναρξη εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε προσεκτική αναγνώριση 

του εδάφους κατασκευής. Εκτός από την επισήμανση των φανερών εμποδίων, ο Ανάδοχος θα αναζητήσει 

και θα επισημάνει, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και διαγράμματα και διενεργώντας διερευνητικές 

τομές και τα αφανή εμπόδια και κυρίως τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης κ.λπ.). Τα 

στοιχεία των εμποδίων που θα επισημάνει, θα τα απεικονίσει σε σχέδια κατάλληλων κλιμάκων και 

σύμφωνα  με τα  οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει την μελέτη εφαρμογής, όπως αυτή θα εγκριθεί από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα καθορίζονται, κατά περίπτωση, στις παραγράφους 10  και 11 

αρθρ. 119 του Π.Δ. 696/1974 και να συντάξει οριζοντιογραφίες  (σε κλίμακα 1:1000 ή 1:2000) και κατά 

μήκος ή κατά πλάτος τομές  (σε κλίμακα 1:1000 /1:100 ή  1:2000/ 1:200 μήκη / ύψη) και πάντοτε 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

Εφόσον υπάρχουν προβλήματα ευκρίνειας στην απεικόνιση, για περιορισμένα 

τμήματα του Έργου, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει τη σύνταξη σχεδίων λεπτομερειών σε 

μεγαλύτερες κλίμακες (1:500,  1:200  κ.λ.π.). και γενικά σε οποιαδήποτε άλλη κλίμακα κρίνει 

κατάλληλη. 

Η έναρξη των εργασιών θα επιτραπεί  μόνο μετά την έγκριση των  μελετών εφαρμογής. Πριν την έγκριση 

των μελετών εφαρμογής, θα  επιτραπούν μόνο οι προκαταρκτικές εργασίες. 

Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σημεία (τριγωνομετρικά και πολυγωνικά σημεία, χωροσταθμικές 

επιφάνειες κ.λ.π.) θα εξασφαλιστούν και θα διατηρηθούν, με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του 

Αναδόχου, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο σταθερά σημεία καταστραφούν, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να  τα  επανατοποθετήσει. 

Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε οι αρμόδιοι 

Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, να μετακινήσουν στύλους, καλώδια, σωλήνες κλπ.. και πάντοτε 

ενημερώνοντας σχετικά και έγκαιρα την Διευθύνουσα Υπηρεσία και λαμβάνοντας την σύμφωνο γνώμη 

της.  

Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, συλλογή στοιχείων εδάφους και εφαρμογής 

των χαράξεων , καταμετρήσεις, σύνταξη σχεδίων, μελετών κ.λ.π. βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο 

και περιέχονται ανοιγμένα στην προσφορά του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ- 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Π1):ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

1. Αντικείμενο  

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά  των προϊόντων 

εκσκαφής:  

 είτε  ακατάλληλων  για  επαναχρησιμοποίηση  ή   πλεοναζόντων , για απόρριψη,  σε κατάλληλους  

χώρους αποδεκτούς από τις Αρχές και τη  Υπηρεσία, 

 είτε   κατάλληλων που προορίζονται για επανεπίχωση, σε χώρους   προσωρινής εναπόθεσης της 

αποδοχής της ς Υπηρεσίας και την εν συνεχεία φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους μέχρι τη θέση του 

έργου,  όπου θα χρησιμοποιηθούν. 

2. Εργασίες που θα εκτελεσθούν 

Οι φορτοεκφορτώσεις των προς μεταφορά προϊόντων εκσκαφής θα γίνονται είτε με μηχανικά μέσα είτε 

με τα χέρια όταν τα μηχανικά μέσα δεν μπορούν να πλησιάσουν ή όταν η ποσότητα των υλικών δεν είναι 

μεγάλη για να δικαιολογήσει τη μετάθεση δια φορτωτικού μηχανήματος. Στην εργασία εκφόρτωσης 

περιλαμβάνεται και η διάστρωση των προϊόντων εκσκαφής σε χώρους και με τρόπο που εγκρίνονται από 

την  Υπηρεσία . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-  4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Π2): ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ 

ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Η καθαίρεση της υφιστάμενης μόνωσης θα γίνεται επιμελημένα , μέσω καμινέτου και η απομάκρυνση 

των καθαιρεθέντων μέσω συρματόβουρτσας ή άλλου κατάλληλου εργαλείου . Ακολουθεί η συγκέντρωση 

σε ειδικό χώρο που σκεπάζεται και η μεταφορά με φορτηγό σε κατάλληλους χώρους απόρριψης. 

Η υλοποίηση των νέων μονωτικών στρώσεων θα γίνει με βάση όσα ορίζονται στα άρθρα του τιμολογίου 

μελέτης .  

 

Η διαδικασία θα είναι εναρμονισμένη με τις ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) , και 

ειδικότερα με τις : 03-06-01-01, 03-06-01-02 , 03-06-02-01, 03-06-02-02 , 03-06-02-03, 03-06-02-04   

 

4. Έλεγχος εργασιών   

Για την τήρηση των όρων της παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής σχετικά με τον τρόπο κατασκευής και 
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την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ο Κύριος του Έργου επιφυλάσσει στον εαυτό του το 

δικαίωμα όπως, δια της Υπηρεσίας και μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο ελέγχου του Ε.Μ.Π ή του 

ΥΠΕΧΩΔΕ (ΚΕΔΕ) ή άλλου επίσημου αναγνωρισμένου εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προβαίνει 

σε δειγματοληψίες για τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών αλλά και για τον έλεγχο της συμπύκνωσης 

που θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες Προδιαγραφές (της Γ.Γ.ΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 

         

                                                                                    ΜΑΡΟΥΣΙ ______ 2014 
 
 
          ΜΕΔ     ΜΕΔ 
   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                            
     ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ    Δ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ 
            ΚΤΙΡΙΩΝ 
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 ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ           ΕΡΓΟΔ. ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ ΤΕ                   ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                 
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